Vestegnens Bridgeklub
Indkaldelse til generalforsamling
den 11. februar 2014 kl. 18.15

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
Ane-Lis Lystrup blev valgt som dirigent , og erklærer at forsamlingen var lovlig indkaldt .
Ole Dockir blev valgt til referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Formanden Gitte Gjørup aflagde årsberetning 2013/2014:
I sæsonen 2012/2013 havde vi kun 36 medlemmer og vi kunne derfor ikke spille hold, desuden
var de som lavede vores turneringer nye på jobbet og vi brugte derfor ikke Bridgemate.
Fra august 2013 kunne vi glade konstatere, at vi nu igen var 40 medlemmer og i efteråret
gennemførte vi derfor en holdkamp over 5 aftener – det er bestyrelsen vurdering, at
medlemmerne er glade for også at have denne form for turnering.
Dette betød at den service, vi har med at man kan melde fra parvis med en uges varsel, var
suspenderet, medens vi spillede hold, da det kræver, at vi er 40 medlemmer. Det gik fint, at
have denne ændring af de ellers gældende regler.
Vi kan i øvrigt konstatere, at muligheden for at melde fravær bliver brugt jævnligt – og vi
synes i bestyrelsen, at denne service fungerer godt i forhold til vores klub.
Jeg vil også lige nævne, at jeg et par gange i sæsonen har hørt, at medlemmer har følt sig
generet af bebrejdelser par imellem efter et spil, som ikke er forløbet tilfredsstillende, jeg
synes, det har været mindre på det seneste, men skal vi ikke være enige om at holde en god
bridgeånd, vi er her for at spille bridge og have det rart sammen.
I princippet er der 4 i klubben, som står for at lave vores turneringer, men kun Mogens Toft
har været på kursus i Bridgemate og han har derfor i den seneste lange periode været ene om,
at stå for denne arbejdsopgave, hvilket vi skylder ham stort tak for. Jeg skulle have været
med på kurset, men blev syg, og jeg må erkende, at med det nye arbejde jeg har fået, kan jeg
pt ikke klare denne opgave – bl.a. skal maskinerne hentes og bringes. Jeg må derfor opfordre til
at nogen af medlemmerne melder sig, således at Mogens ikke står alene med opgaven.
Alternativt vil vi ikke kunne bruge bridgemate fast.

Vi har både til sommer- og juleafslutning valgt at holde det her i vores daglige spillelokale og
selv have mad med, vi synes i bestyrelsen, at det har været en rigtig god måde at gøre det på
og konstaterede også at stemningen var rigtig god.
Beretningen blev godkendt.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab
Det revidere regnskab blev også godkendt af alle, med forklaring vedr. punkt 4 .

4. Beslutning om opkrævning af ekstra kontingent på
100 kr. i marts 2014.
 Bestyrelsen foreslår, at der opkræves et ekstra kontingent på
100 kr. Der er på generalforsamlingen besluttet et
kontingentet på samme beløb som tidligere, men ved en fejl er
der de seneste 2 år opkrævet mindre end tidligere.
Det ekstra kontingent på 100 kr. blev vedtaget.

5. Godkendelse af budget
År budgettet blev derefter godkendt af alle.

6. Fastsættelse af kontingent for 2014/2015
 Forslag: 300 Kr. + kontingentet til Danmarks Bridgeforbund
Kontingentet blev vedtaget.

7. Valg af formand


Gitte Gjørup er villig til genvalg

Gitte Gjørup blev genvalgt til Formand

8. Valg af kasserer
 Der er valg af kasserer i ulige år, men Kirsten Larsen ønsker
at stoppe efter mange års arbejde som kasserer
Ea Molzen blev valgt til kasserer

9.

Valg af bestyrelsesmedlem (1 i lige år)
 Ole Dockir ønsker ikke genvalg
Yrsa Andersen blev valgt som bestyrelsesmedlem.

10.

Valg af suppleant
Inge Lise Schou blev valgt som suppleant

11.

Valg af revisor
Ulla Olsen forsætter som revisor

12.

Eventuelt
Under eventuelt forslog Frank Hansen, at man ikke
fremover ønsker at spille turneringer med tre rækker
A B og C , og nøjes med de to rækker system .
Majoritet syntes indforstået med forslaget .
HANDIKAP point system bliver ikke anvendt i vores klub,
på trods at vores IT progam tager højde for det, når
spillerne resultat fremvises .

Bestyrelsen

