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Referat fra Generalforsamling – mandag den 5. maj 2014

1. Valg af dirigent og referent
Leif Aas Andersen foreslås af bestyrelsen som dirigent, Anette Bernbom som referent. 
Begge valgt uden modkandidater. Leif konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt 
indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
a. Årets turneringer er afsluttet. Vi har fundet vores klubmestre og rækkevindere, 

og det hele blev markeret 
b. Sæsonen blev markeret med en festlig afslutning forrige fredag. Jeg (Søren) 

sad desværre selv mit i en forestilling på min efterskole.  Jan Åkerlind og 
makker stor for musikken – det var vi glade for. Tak til Jan. Efter musik og dejlig
mad – tak til Karl Bo og hjælpere – spillede vi en turnering med over halvtreds 
spillere. Dejligt med opbakning.

c. Bestyrelsesarbejdet kører som det skal men vi skal passe på at vi ikke kører for
meget på rygraden.  Vi har ikke holdt mange møder, og det skal vi helt klart 
blive bedre til.

d. Sidste generalforsamling annoncerede vi at der skulle være Bingo i vores 
lokaler. Det blev ikke til noget.

e. Vi har i den forløbne sæson haft fokus på to kampe:
e.i. Steen rejste til Holland så vi skulle finde en ny kasserer. Lise påtog sig 

modstræbende opgaven og har kæmpet især med Nem id. Det er nu 
lykkedes , men Lise vil ikke fortsætte som kasserer. 

e.ii. Kommunen og vores toiletter. Det er en kamp vi ikke kan vinde. 
Kommunen vil ikke betale, da der er tale om indvendig vedligeholdelse.
Vi prøver at få en dialog med balletpigerne om betaling, men har 
besluttet at tage en arbejdsdag hvor vi skifter håndvaske, fjerner fliser 
og maler. Hvis der er en fagmand inden for VVS i foreningen, modtager
vi gerne hjælp. Datoen for arbejdsdagen bliver offentliggjort på 
hjemmesiden, og alle opfordres til at melde sig og give en hånd med.

f. Større investeringer: 
f.i. Vi har netop købt en ekstra ovn. Med kun en ovn har det været meget 

svært at gennemføre de arrangementer med mad, som vi holder (div. 
turneringer, julefrokost, champagne.) 

f.ii. Vi står over for en investering på ca. 25.000 kr. i nye bridgemates. De 
fungerer, i hvert tilfælde de fleste gange, men det bliver ikke ved. Vi vil 
søge sponsorrater og kan godt bruge hjælp i form af input til hvem der 
kunne tænkes at ville give et bidrag. Hjælp til selve søgningen kan 
også godt bruges. Anette er kontaktperson på denne opgave.

g. Distriktssamarbejde:
g.i. Vi deltog i en mødedag om organisering i klubberne. Mange lytter til, 

hvordan vi gør i forhold til undervisning: Det fungerer godt med at spille 
2 lagte spil og bagefter tale om spillene, vores undervisningsform på 
tirsdag Blå. Jeg (Søren)tog de første dage og andre har siden taget 
over. Torsdag har vi en halv times undervisning som jeg (Søren)står for
og så er der Bare Bedre Bridge.

g.ii. Den ny folkeskolereform giver os mulighed for at introducere bridge for 
ungdommen.

h. Årets andre turneringer:
h.i. Vi har i år deltaget i damepar, mixpar og seniorpar.
h.ii. Slotsturneringen:

17 par fra vores egen klub deltog– heraf to af parrene blev hentet ind i 
sidste øjeblik. Det ville være rart om man vil skynde sig at tilmelde sig. 
Når spillere udefra kigger på hjemmesiden bliver beslutningen om at 
deltage påvirket af hvor mange der er tilmeldt. I år løb det lige rundt, 
men vi har overvejet, om vi skulle aflyse. Det er et stort arbejde at flytte 
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borde, stole mm til slottet. Vi kan måske søge tilskud til arrangementet 
fra kommunen.

i. Bare Bedre Bridge vil også blive afholdt i den kommende sæson. Annonceres 
på hjemmesiden.

j. Sommeren byder på drop-in – succes med sæsonkort. Vi er det billigste sted at 
spille drop-in. Især populært for nye spillere som her får turneringserfaring. 

k. I år afholdes Bridgeforbundets sommerarrangement i Svendborg og ikke som 
tidligere i Vingsted. Det kan varmt anbefales at man deltager. Der er masser 
turneringer so man ikke behøver at tilmelde sig til i forvejen. Desuden har vi 
flere klubmedlemmer som har kvalificeret sig til finaler på landsplan. Bl.a. har 
klubbens yngste spillere Jens på 14 og Asta på 18, som begge er blevet 
undervist af Viggo på vores begynderhold, kvalificeret sig til DM for begyndere 
og skal derfor spille finale den 13. juli. Hvis man er i Svendborg den dag kan 
man jo ”heppe” lidt på dem.

l. Kulturnatten:
Vi stiller telt op i næste sæson lige som den forgangne sæson på havnen ved 
slottet. Vi spiller by-turnering mod Gråsten, og jeg (Søren) opfordrer hermed til 
at man melder sig til at spille en time eller 2. Gråsten synes vi vinder for tit, så 
man behøver ikke at have spillet i mange år for at deltage. Gråsten vil sikkert 
være glade, hvis de vinder. Det er hyggeligt, så henvend jeg til mig (Søren) hvis
I har tid og lyst.

m. Steen og Jan Frøhlich træder ud af bestyrelsen i dag. Steen er vendt tilbage fra
Holland, men er blevet shanghajet til distriktsbestyrelsen. Begge har været et 
stort aktiv i bestyrelsen og vi takker for det store arbejde de har lagt i 
foreningen. 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab 
Regnskabet blev gennemgået og godkendt. Især en post blev nævnt. Budgettet for 
indeværende sæson vedrørende turneringen var på 10.000 kr, men resultatet er tæt på 
0 kr. Dette skyldes et uheld i forbindelse med Slotsturneringen sidste år, hvor en knust 
rødvinsflaske medførte at der løb vin gennem gulvet og ødelagde nogle friser i rummet 
nedenunder. Vi er ikke forsikret for denne slags hændelse.  
Der har været en del besvær med bogføringen, hvor indtægter og udgifter er blevet ført 
på samme konto, men resultatet er retvisende med et overskud på 8.612 kr.

4. Godkendelse af budget
Godkendt, Niveauet for udgifter og indtægter fra den netop afsluttede sæson overføres 
til nyt budget. Nye bridgemates budgetteres ikke i det kommende regnskabsår, men 
investeringen foretages hvis vi skaffer pengene ved sponsorater.

5. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet for næste sæson forhøjes kun med forventet stigning i 
forbundskontingentet. 

6. Indkomne forslag
Ingen forslag

7. Valg af formand
Søren genvalgt uden modkandidat

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Frank Johnsen, Susanne Nielsen, Karl Bo Jensen blev alle genvalgt. Jan Frølich 
ønskede ikke genvalg. Uden for tur er Steen Christensen trådt ud, så der skal findes 2 
nye bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen foreslog Brian Skov og Tove Steensgaard. 
Tove har indvilget i at overtage den ledige kassererpost, hvilket vi er taknemmelige for. 
Begge valgt uden modkandidater.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Flemming Koch blev valgt som revisor og Thomas Hansen som revisorsuppleant. 
Begge uden modkandidater.
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10. Eventuelt
Bente spurgte til om kunstnernes værker er forsikret. Bestyrelsen undersøger sagen.
Falck og hjerteforeningen vil gerne give os information om brug af hjertestarter. 
Bestyrelsen tager op til overvejelse, hvordan vi melder tilbage på henvendelsen.

Konstitution: Dato  _________________________

Formand valgt på generalforsamlingen:   Søren Homann  
Næstformand: Jørgen Kaad
Kasserer: Tove Steensgaard  
Sekretær: Anette Bernbom  
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Susanne Nielsen  

Karl Bo Jensen
Frank Johnsen  
Brian Skov  
Jan Åkerlind


