Vestegnens Bridgeklub
Referat af generalforsamling
den 16. februar 2016 kl. 18.15
Dagsorden og referat:
1. Valg af dirigent og referent
Jørgen Jensen blev foreslået og valgt som dirigent. Ea Molzen blev valgt til
referent.
Generalforsamlingen blev konstateret lovligt indvarslet.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Formanden aflagde følgende beretning:
Ved starten af denne sæson har vi investeret i nye kort og mapper, og jeg tror,
vi alle var enige om, at det var tiltrængt.
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.
Sidste år fortalte jeg, at vores Bridgemate, som vi deler med mandagsklubben,
er ved at være gamle og vi er begyndt at tænke på, at de på et tidspunkt skal
fornyes. De har fungeret bedre, efter at Gerd Petersen gav dem service i
juleferien 2014, så foreløbig holder de lidt endnu.
Gerd Petersen har undersøgt, om vi kan få lov at opsætte nogle skabe til vores
spillekort og Bridgemate, således at de ikke skal bæres frem og tilbage hver
eneste spilleaften, det vil være en betydelig lettelse, for vores
turneringsleder.
Som I kan se på væggen, så er det allerede sat i værk, skabene er skruet fast
til væggen og naturligvis med lås. Vi takker for indsatsen.

Vi deler ét af skabene med Grønhøj Bridgeklub til vores fælles Bridgemate og
så har hver klub ét til eget brug.
I denne sæson har vi igen haft holdkamp, og det har fungeret, selvom vi de
aftener, vi spiller holdkamp, selv skal finde substitutter. Dette da en holdkamp
kun kan gennemføres, hvis vi alle er til stede enten selv eller ved substitut.
Ikke alle i klubben har været lige begejstrede for at spille holdkamp, andre
nyder det og er glade for, at vi under holdkamp ikke skifter så hurtigt. Der vil
nok altid være delte meninger, men vi er i bestyrelsen enige om, at vi også skal
spille holdkamp og bestræber os på at sammensætte holdene, så de som
udgangspunkt har så lige muligheder, som der kan skabes.
Muligheden for at melde parvis afbud fungerer efterhånden fint. Men jeg vil
alligevel lige gentage, at det er vigtigt, at det sker efter reglerne. Det skal
gøres senest en uge før spilleaftenen.
Ved akut opstået fravær skal man selv skaffe substitut.
Sker det uheldige, at en bliver syg på dagen og ikke kan skaffe substitut, er
det vigtig at få fat i en fra bestyrelsen pr. telefon, så vi kan undgå at skulle
spille med oversidder bord.
Dette er kun til brug i nødstilfælde.
Til juleafslutningen i denne sæson kunne vi ikke som sædvanlig være på skolen,
og i bestyrelsen valgte vi derfor, at holde afslutningen på restaurant og at
klubben betalte for maden.
Sommerafslutningen kan vi forhåbentlig holde 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.
Jeg vil slutte med at takke jer alle, for en god stemning på vores spilleaftener,
selvom vi nu får mesterpoint for vores spil, er dette fortsat en klub, hvor der
lægges vægt på, at vi har en rar aften med en god stemning.
Formandens beretning blev godkendt

3. Godkendelse af det reviderede regnskab
Regnskabet blev godkendt

4. Godkendelse af budget
Budgettet blev godkendt

5. Fastsættelse af kontingent for 2016/2017
Bestyrelsens forslag: uændret kontingent: 300 kr. + kontingentet til
Danmarks Bridgeforbund (sidste år henholdsvis 73 kr. og 313 kr.)
Der blev spurgt til budgetposten for gaver på 2000 kr. Formanden fortalte,
at det er en tradition, at markerer runde fødselsdage, 60, 70, 75, 80 og 85
år og at antallet af runde fødselsdage naturligvis varierede meget.
Forslaget til kontingent blev godkendt.

6. Forslag til beslutning
Der var ingen forslag

7. Valg formand
Gitte Gjørup er villig til genvalg
Formanden blev genvalgt

8. Valg af bestyrelsesmedlem (1 i lige år)
Yrsa Andersen er på valg og villig til genvalg

Yrsa blev genvalgt

9. Valg af suppleant
Ingelise Schou blev genvalgt

10. Valg af revisor
Ulla Olsen blev genvalgt

11. Eventuelt
Formanden fortalte at foreningen havde 12 sæt meldekort, der kunne
købes for 45 kr. pr. sæt.
Der blev fremsat et ønske om, at bestyrelsen sørgede for at kaffepausen
ikke blev for lang. Formanden fortalte, at pausen er på 15 min.

Bestyrelsen, Ea Molzen

I henhold til § 6 i vores vedtægter skal forslag der
ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling
være indsendt skriftligt til bestyrelsen seneste 2 uger
inden generalforsamlingens afholdelse

Bilag:
Vedtægter og spilleregler for Vestegnens Bridgeklub.

