Bridgeklubben Enigheden
Referat fra generalforsamlingen den 7. maj 2007
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Leif Aas Andersen. Vedtaget.
2. Beretning
Formanden omtalte specielt de 2 store arrangementer, som har været afviklet i denne
sæson. 150-års-jubilæumsturneringen, hvor bestyrelsen satte alle segl til for at få en
virkelig festlig dag. – Sønderborgturneringen var i år en guldpointturnering, hvilket
tiltrak mange stærke navne fra andre klubber. Det var bemærkelsesværdigt, at
medlemmer af Enigheden besatte førstepladsen i alle 3 rækker.
Fremadrettet kom formanden ind på en ny procedure ved tilmelding til turneringerne.
Dels må vi prøve at undgå de fejl, der opstår p.g.a. alt for mange måder, man kan
tilmelde sig på, dels er det ganske uacceptabelt, at så mange står i restance for især
indbetaling af spillegebyr. Næste år betales såvel kontingent som spillegebyr ved
tilmelding.
Formanden fortalte om og begrundede næste års større investering: BridgeMate.
Der var ingen bemærkninger til årsberetningen.
3. Aflæggelse af årsregnskab
Balance og driftsregnskab uddeltes, hvorefter kassereren gennemgik tallene.
Som forventeligt hæftede man sig ved den meget store restance for indbetaling af
kontingent og spillegebyr. Der kom mange bemærkninger spændende sig fra stor
vrede fra nogle medlemmers side til bebrejdelser over for kassereren og bestyrelsen, at
der ikke var blevet rykket mere. – Bestyrelsen afviste at skulle føle sig ansvarlig for
medlemmernes manglende indbetaling – men der vil nu blive sendt girokort ud til de
forsømmelige med krav om indbetaling. Problemet skulle fremover være løst med
indføringen af den nye tilmeldingsform.
Der efterlystet større budget til annoncering, så vore arrangementer bliver mere kendt
i offentligheden.
Kassereren blev anmodet om, at der i det fremlagte regnskab også var en kolonne, der
viste årets budgettal, så man umiddelbart kunne sammenligne regnskabstal og
budgettal.
Herefter blev regnskabet godkendt.
4. Turneringsaftener/ - dage og turneringsformer
Lisbeth Dam Petersen er tirsdagsspiller og kritiserede den måde, som den nye ordning
om tirsdagen var blevet lanceret på. Hun forventede, at mandag aften næste sæson på
samme måde blev til 1 klub.
Formanden undskyldte den fremgangsmåde, der var blevet benyttet men redegjorde i
øvrigt for, med hvilke begrundelser han stadig gik ind for, at f. eks. også mandag aften
blev ændret i lighed med tirsdag. Karl Bo Jensen supplerede sagen set ud fra et
mandag hold synspunkt. Set ud fra turneringsledersynspunkt er det langt at
foretrække, at klubberne samles til 1 klub for hver aften. – Det blev
kritiseret, at ændringen tirsdag ikke havde medført mere spændende tiltag – nye
turneringsformer etc. Turneringslederen for tirsdag opfordredes til at gøre noget ved
sagen næste sæson. Bestyrelsen har i øvrigt besluttet på grund af den megen
diskussion ikke at ændre mandag som annonceret, i hvert fald først sæson 2008/09.
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Bestyrelsen blev opfordret til at undersøge f. eks. ved en spørgeundersøgelse om, hvad
medlemmerne egentlig helst ville, da generalforsamlingen næppe kunne anses at være
repræsentativ for alle medlemmer tirsdage og mandage.
5. Bridgeklubben Enigheden nu og fremover
Bestyrelsen blev opfordret til at undersøge, om der måske ville blive andre og bedre
lokaler ledige efter byggeriet af Alsion og flytningen af dels universitetet fra
Kløvermarksskolen dels teknikum fra Voldgade. – Formanden replicerede, at han var i
løbende kontakt med relevante kommunale embedsmænd. Men disse havde meddelt,
at der i hvert fald i lang tid fremover ikke ville blive taget stilling til disse sager.
Det blev nævnt, at menige klubmedlemmer eller udvalg kunne påtage sig opgaver til
aflastning for bestyrelsen. – Formanden var positiv og kunne fortælle, at der allerede
var mange eksempler på dette.
Der fremkom forskellige forslag til bedre annoncering af Drop-in.
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Valg af formand
Søren Homann valgt med applaus..
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Valg af bestyrelsesmedlemmer
Gunnar Nielsen modtog ikke genvalg.
Knud Erik Lindegaard modtog ikke genvalg
Lise Hansen træder ud af bestyrelsen
Lise Gregers Jensen træder ud af bestyrelsen
Jan Dyhr modtog genvalg
Bob Østergaard modtog genvalg
Til erstatning for de afgående medlemmer af bestyrelsen foreslog bestyrelsen
følgende:
Bente Reib
Åse Niemann
Jan Frölich
Find Rotvel
Efter kort debat blev de pågældende valgt.
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Valg af revisor og revisorsuppleant
Flemming Kock blev forestået og valgt.
Som ny revisorsuppleant valgtes Thomas Hansen
Eventuelt
Afsked med afgående bestyrelsesmedlemmer.
Der var en fin vingave til alle afgående bestyrelsesmedlemmer.
Knud Erik Lindegaard har siddet og arbejdet i bestyrelsen i en menneskealder.
Hans betydning for bridgen i Sønderborg og i hele distrikt Syd har været meget stor.
Han træder også tilbage i distriktet, hvor han også der må vente stor anerkendelse for
sin indsats.
Lise Hansen har i år siddet 25 år i bestyrelsen. Hun har i høj grad været bestyrelsens
forbindelsesled til medlemmerne, og det vil blive savnet. Hun har fingeraftryk på
næsten alt, hvad der har med bridgeklubben at gøre. I distriktet har man også vidst om
Lises kæmpearbejde, og derfor fik hun overrakt deres nål, som kun meget få indtil
nu har modtaget. Lise blev hyldet med stående applaus..
Sidste referat fra/gn
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