Vestegnens Bridgeklub
Indkaldelse til generalforsamling
den 24. februar 2015 kl. 18.15
Dagsorden og referat:
1. Valg af dirigent og referent
Anne-Lis Lystrup blev valgt til dirigent
Ea Molzen blev valgt til referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Formanden aflagde beretning for 2014:
På sidste års generalforsamling måtte vi bede om et ekstra kontingent,
dels fordi vi havde opkrævet mindre end tidligere, dels fordi vi manglede
penge i kassen.
Vores regnskabsår svarer til kalenderåret, så det slutter altid den 31.
december, men på det tidspunkt er der 9 måneder til vi pr. 1. oktober
opkræver kontingent, hvorfor det er nødvendigt at slutte regnskabsåret
med et overskud, således at der er økonomi til de 9 måneder.
Vores Bridgemate er ved at være gamle og vi er begyndt at tænke på, at
de på et tidspunkt skal fornyes. De fungerede ikke optimalt i sidste
halvdel af 2014, men Gerd Petersen gav dem service i juleferien, således
at de holder lidt endnu. Tak for det. I det kommende år er der behov for
at købe nye kort og nogle af vores mapper er også tjenlige til en
udskiftning.
Vi har i denne sæson haft 2 medlemmer på kursus om at lave turnering og
bruge Bridgemate, da vi arbejder på, at flere skal kunne lave turnering.
Vi har ikke i denne sæson haft holdkamp, dels var vi for sent ude med
planlægningen, dels kræver hold kamp, at vi over 5 aftener alle er til
stede (eller har substitut). Da vi er en klub med medlemmer, som rejser
en del kan dette vanskeliggøre at gennemføre holdkamp.

Det er vigtigt, når der meldes parvis afbud, at det sker efter reglerne –
at det skal gøres senest en uge før spilleaftenen. Ved akut opstået
fravær skal man selv skaffe substitut. Vi synes i bestyrelsen, at det er en
god ordning, men kommer der vanskeligheder, er det vigtig at kontakte en
fra bestyrelsen pr. telefon.
Vi har både til sommer- og juleafslutning valgt at fortsætte med at holde
det her i vores daglige spillelokale og selv have mad med. Det er
bestyrelsens opfattelse, at det er en rigtig god måde at gøre det på og vi
synes at vi har nogle afslappede og hyggelige samvær, hvor stemningen er
rigtig god.

Formandens beretning blev godkendt enstemmigt

3. Godkendelse af det reviderede regnskab
Regnskabet blev godkendt

4. Godkendelse af budget
Budgettet blev godkendt

5. Fastsættelse af kontingent for 2014/2015
Forslag: 300 Kr. + kontingentet til Danmarks Bridgeforbund
Kontingent blev vedtaget som uændret

6. Forslag til beslutning

(bilag: vedtægterne)

a. Ændring af § 3 Tilhørsforslag i vedtægterne for Vestegnens
Bridgeklub. Sidste sætning: ”Klubben er ikke tilsluttet
forbundets Mesterpoint ordning.” slettes.
Baggrunden er, at det ved Repræsentantskabsmødet 2014
blev vedtaget, at Mesterpoint ordningen er obligatorisk for
alle klubber tilmeldt Danmarks Bridgeforbund.
Da dette er en vedtægtsændring kræver beslutningen i
henhold til § 14 i vores vedtægter, at mindst 2/3 af de
afgivne stemmer er for forslaget.
Ændringen blev enstemmigt vedtaget

b. Ændring af Klub- og Spilleregler for Vestegnens Bridgeklub.
Sidste punkt – ordlyden: ”Der er rygeforbud på Grønhøjskolen.
Rygning er kun tilladt i Atriumgården.” Ændres til: ”Der er
rygeforbud på Mølleholmskolen og hele skolens matrikel.”
Ændringen blev enstemmigt vedtaget

7. Valg af kasserer
 Ea Molzen blev valgt på generalforsamlingen sidste år, men
kasseren er ifølge vedtægterne på valg i ulige år.
Ea Molzen blev valgt for 2 år

8.

Valg af bestyrelsesmedlem (2 i ulige år)
 Per Vinding og Mogens toft er på valg
Per Vinding og Mogens Toft blev valgt for 2 år

9. Valg af suppleant
 Inge Lise Schou er på valg
Inge Lise Schou genvalgt

10.

Valg af revisor
Ulla Olsen er på valg
Ulla Olsen genvalgt

11.

Eventuelt
Der var intet under eventuelt

Bestyrelsen

