Kære alle
Forsamlingsforbuddet er efterhånden hævet til 500, og vi forventer derfor at kunne starte den ny sæson op
tirsdag den 7/9 kl. 19 i Lille Sal, Tapeten. Der kommer mere om dette, når spilleudvalget har fastlagt
rammerne.
Gangen efter - altså den 14/9 kl. 18 har vi planlagt generalforsamlinger - både dén, der burde være holdt i
foråret 2020 og den, der burde være holdt i foråret 2021.
Det er i den anledning, at jeg skriver til jer denne gang.
Indkaldelsen til generalforsamling skal nemlig være ude hos jer senest 4 uger inden.
Den foreløbige dagsorden til begge generalforsamlinger er (ifølge vedtægterne):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

valg af dirigent
formandens beretning
kassererens beretning
næste års budget inkl. kontingenter og indmeldelsesgebyr
indkomne forslag
valg til bestyrelse
valg af spilleudvalg
valg af én suppleant til bestyrelse
valg af én suppleant til spilleudvalg
valg af to revisorer
valg af én revisorsuppleant
eventuelt

Hvis du har forslag til punkt 5, skal de være bestyrelsen i hænde senest 3 uger inden generalforsamlingen –
det vil sige senest den 24/8. Du kan sende dine eventuelle forslag til webmaster@ballerupbridge.dk
Vi forventer, at Generalforsamling 2020 bliver hurtigt overstået, da beslutninger og valg jo er uaktuelle nu.
De reelle beslutninger skal tages efterfølgende på generalforsamling 2021. Vi regner med, at vi kan klare
begge generalforsamlinger på samme aften, og alligevel også nå at spille lidt bridge samt indtage en let
anretning. For at det ikke alligevel skal blive for presset, starter vi kl. 18!
Hvis du vil vide mere om generalforsamling, kan du læse vores vedtægterne her:
http://www.ballerupbridge.dk/vedtgter og klubregler her: http://www.ballerupbridge.dk/klubregler

Vigtigt: Husk at tilmelde dig!
For at vi kan bestille mad og arrangere bridge er tilmelding nødvendig, hvis du vil deltage i dette. Tilmelding
foregår som sædvanlig via hjemmesiden her senest den 31/8. Parvis tilmelding er IKKE nødvendig - hvis din
makker ikke kommer, finder vi en makker til dig til denne aftens lille turnering.
I år afvikler vi aftenen lidt anderledes end tidligere, idet både møde og spisning i år foregår ved
spillebordene, og maden serveres dér. Vi håber, det bliver mindst lige så godt og hyggeligt, som det plejer.
På vegne af bestyrelsen
Venlig hilsen Astrid Tind

