Vestegnens Bridgeklub
Generalforsamling
den 28. februar 2017 kl. 18.15
Dagsorden og referat:
1. Valg af dirigent og referent
Anne-Lis Lystrup blev foreslået og valgt til dirigent
Ea Molzen blev foreslået og valgt til referent
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Formanden aflagde følgende beretning:
Så er der atter gået et år siden sidste generalforsamling, hvor vi har haft glæden
over at mødes tirsdag aften til bridgespil.
Sæsonen har været meget lig sidste år. Vi har haft 5 spilleaftener, hvor vi har spillet
hold, noget vi i bestyrelsen finder giver en god variation. Det har fungeret fint med, at
vi til de aftener, hvor vi spiller hold, selv skal sørge for at få suppleanter, hvis man er
forhindret i at komme. Vi bestræber os på at fordele os på hold, så vi i princippet har
så lige muligheder, som der kan skabes og det viser sig også, at det er forskellige hold,
som ligger i top de enkelte aftener.
De øvrige aftener, hvor vi spiller parturnering, fortsætter vi med, at man som par kan
melde afbud ugen i forvejen og så er det bestyrelsen, som klarer at få suppleanter, så
vi er et lige antal par.
I november måned fik vi en henvendelse fra 2 andre klubber, - Grønhøj og Høje
Taastrup – om en mulig sammenlægning, da der var nedgang i medlemstal. De
foreløbige tanker gik på en sammenlægning, hvor vi bevarede de forskellige
spilleaftener, men havde fælles bestyrelse.
Vi har drøftet det i bestyrelsen, og vi har den holdning, at det selvfølgelig kan blive
aktuelt, hvis der bliver nedgang i vores medlemstal, men vi er så heldige, at vi fortsat
har 40 medlemmer, således som vi ønsker og tak for det.
Endnu en gang vil jeg minde om, at vores regnskabsår er kalenderåret, hvilket er
skævt i forhold til en sæson fra september til maj. Vi opkræver kontingent, når den

nye sæson starter og derfor skal der være et relativt stort overskud, ved
regnskabsårets slutning.
Jeg vil slutte med at takke jer alle, for en god stemning på vores spilleaftener, jeg
tænker, at det er et af kendetegnede for vores klub, at nok er bridge et seriøst spil,
som vi tager alvorligt, men vi kommer også for at få en god aften med en rar stemning.
Anne-Lis Lystrup gav udtryk for, at hun synes, bestyrelsen på demokratisk vis, skulle
have drøftet spørgsmålet om evt. sammenlægning med medlemmerne, det var rent
principielt det rigtigste.
Formanden udbybede bestyrelsens overvejelser og tog synspunktet til efterretning.
Keld Riis fortalte, at spørgsmålet også havde været på tale for en del år siden.
Beretningen blev godkendt.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab
Kassereren redegjorde for årets forbrug og overskuddet på 2.643,99 kr. Fortalte at
der var brugt penge til meldekasser og nye kort og mapper fra den budgetpost, der
var til diverse.
Regnskabet blev godkendt.

4. Godkendelse af budget
Kassereren redegjorde for de bundne poster i budgettet til Bridgeforbundet,
Masterpoint DBF, samt at der er afsat penge til præmier og lidt kontorartikler.
Der blev rejst spørgsmål i forhold til hensættelsen (budget 2017) af 5.000 kr. til
Bridgemate i forhold til, om det var hensigtsmæssigt, at beløbet var bundet til
Bridgemate.
Kassereren redegjorde for, at det sidste år var blevet drøftet, om det var rimeligt at
have så stort et beløb til diverse, hvorfor vi i år havde valgt, at skrive Bridgemate på
budgetposten. Det er bestyrelsens holdning, at det er nødvendigt i budgettet, at tage
højde for, at der skal være penge til nyanskaffelse af Bridgemate, når de nuværende
ikke kan mere.
Budgettet blev godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent for 2017/2018
Bestyrelsens forslag:
Uændret kontingent: 300 Kr. + kontingentet til Danmarks
Bridgeforbund

Kontingentet blev godkendt.

6. Forslag til beslutning
Der var ikke indkommet nogen forslag.

7. Valg af Kasserer (I ulige år)
Ea Molzen er på valg og er villig til genvalg
Ea blev genvalgt

8. Valg af bestyrelsesmedlem (2 i ulige år)
Per Vinding og Mogens toft er på valg og villig til genvalg
Per og Mogens blev begge genvalgt.

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

10.

Valg af revisor

Ulla Olsen er på valg
Ulla blev genvalgt

11.

Eventuelt

Anne-Lis Lystrup problematiserede, at når vi afsatte 7 min. til
hvert spil gav det rigtig megen vente tid for nogen – op til en time
(ud over kaffepausen) – hvilket var meget på en aften på små 4
timer, når vi kom for at spille bridge.

Ea Molzen, referent

