Referat fra Generalforsamling – mandag den 4. maj 2015
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 og det formelle er
i orden i forhold til vores vedtægter
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
a. Bestyrelsesarbejdet fungerer uden gnidninger. Vi holder ikke så mange møder, men det er
fordi vi ved hvem der gør hvad. Der er såmænd klubber, hvor man har et møde i starten af
sæsonen og et når man skal forberede årsregnskabet. Vi har lidt flere møder end det, men
adskiller vi os altså ikke så meget fra andre.
b. Turneringsdagene kører fint og vi har god hjælp af andre end bestyrelsen. Det er
efterhånden garvede folk der er turneringsledere og vores stab af kortblandere har godt
styr på den side af sagen.
c. Vi har haft lidt tilbagegang i medlemstallet og enkelte turneringer spiller med kun én
række. Det er muligt at vi skal overveje færre turneringsdage – det vil give mindre arbejde,
og folk vil formodentlig melde sig til andre dage, men foreløbigt fortsætter vi som hidtil da
vi har tilsagn fra alle turneringsledere om at de fortsætter i næste sæson.
d. En måde at få nye medlemmer er at sørge for at flere lærer bridge. Vi har meget
undervisning i vores klub. Viggo, Gitte og Anette sørger for begynderundervisning om
onsdagen. Der er en lille tilgang af nye spillere hvert år men ikke alle fortsætter efter en
undervisningssæson. Nogle er bange for at deltage i turneringerne, og der har i år været
mulighed for fortsætterundervisning. Det har vist sig at tiltrække ikke kun folk med en
enkelt bridgesæson på begynderholdet, men også nogle, som har spillet i flere år. Der ser
ud til at fortsætterundervisningsholdet kan gå hen og blive et af vores største hold. Vi har
også undervisning på tirsdag Blå og torsdag Blå. Tirsdag spiller vi 2 spil lagt efter et tema, og
tager bagefter en snak om temaet. Her er underviserne forskellige fra bestyrelsen. Torsdag
Blå står jeg (Søren) for og her er der en halv times undervisning. Som noget nyt har Viggo
undervist en 9. kl under overskriften ”understøttende undervisning” som er blevet indført i
folkeskolen fra det forløbne skoleår.
e. Vi vender tilbage til regnskabet senere, men det skal lige nævnes at der er to steder der
skal strammes op, da vi har underskud. Det drejer sig om vores åbne turneringer, som ikke
giver det overskud de skal, og vores salg af drikkevarer. Der er ugennemskuelighed i vores
regnskab, men det ser ud til at vi ikke tjener det vi burde på vores drikkevaresalg. For at vi
ikke skal gå og være mistroiske over for hinanden har bestyrelsen besluttet at vi fra næste
sæsons start vil lease en automat til øl, vand, kaffe mm. Det bliver nemmere at adskille salg
og turneringer (præmier) og vi får forhåbentlig et mindre svind. Det er svært at lave et
budget for hvordan salget vil være i næste sæson, så der kan være lidt usikkerhed her.
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f.

Vi har en håndful arrangementer i løbet af året:
f.i. Kulturnatten på havnen ved slottet, hvor vi spiller kort og viser vores klubliv frem
for de mange besøgende. Vi kan opfordre til at man slår et smut indenfor og evt.
selv spiller en times tid. Selv om vi ikke får en masse nye medlemmer, får vi vist
flaget og har en hyggelig aften. Alle kan være med, også dem der er nybegyndere.
f.ii. Slotsturneringen: Vi har et rigtig godt koncept og har besøg fra hele landet. Folk er
imponeret over de fine rammer vi har i riddersalen og turneringen er populær i
andre klubber. Det ville være rart, hvis vi fik lidt mere opbakning fra vores egne
medlemmer, så vi næste år har ca. 20 par på tilmeldingslisten allerede når der
bliver åbnet for tilmeldingen. Det trækker flere til og vil være god reklame. Da vi
startede med denne turnering var der
f.iii. Champagneturneringen: Vi har en fast gruppe der står for arrangementet. Jeg
(Søren) deltager ikke selv, men jeg har indtryk af at det er et godt arrangement.
f.iv. Åbne turneringer: Vi har i den forløbne sæson gennemført mix par og senior par
(damepar blev aflyst i år, da der ikke var tilmeldinger nok). Der er så få tilmeldinger
til Åben par, at man springer over indledende og går direkte til distriktsfinalen, hvor
der er gode muligheder for at kvalificere sig til Svendborg, idet deltagerantallet er
forholdsvis lille
f.v. Fredagsafslutningen sidste fredag er blevet vores største arrangement hvor vi
spillede en 2 x 7 bords turnering efter at vi havde hyldet sæsonens vindere på de
forskellige turneringsdage. Jan Åkerlind og makker leverede dejlig musik til
præmieuddelingen og Karl Bo og hjælpere serverede sandwicher med et glas vin til.
f.vi. Det er dejligt, at det er muligt at ringe til folk og få en hjælpende hånd til de
praktiske ting i forbindelse med f.eks. slotsturneringen og kulturnatten. Tak til
Tordenskjolds soldater.

g. Find Rotvel er guld værd. Han er den stabile administrator af vores hjemmeside og har
arbejdet på at vi nu får en ny måde at tilmelde os til den kommende sæson. Det gør det
muligt at vi får alle de oplysninger vi har brug for til vores medlemsregistrering med e-mail
adresser og lignende. Betaling kan dog endnu ikke finde sted via hjemmesiden og skal
klares via banken.
h. I morgen (tirsdag den 5. maj) er der generalforsamling i Distriktet. Det foregår i år her hos
os. Steen, vores tidligere kasserer, som er blevet klubkonsulent, håber på at blive indvalgt i
bestyrelsen. Forbundets nye formand er her fra distriktet, og vil også være til stede i
morgen. Der er fri adgang til generalforsamlingen, så har man lyst er det altså i morgen det
foregår.
i.

Bridgeforbundets har nu i over 10 år afholdt Bridgefestival og jeg har efterhånden lært at
det er i Svendborg og ikke som tidligere i Vingsted. Der er masser af turneringer, både
holdturneringer hvor der spilles over 2 dage og turneringer, hvor det er dem der forbedrer
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sit handicap mest bliver turneringsvindere. Det kan varmt anbefales at man deltager. Der
bliver spillet masser af god bridge.
j. HUSK at fra på mandag spiller vi drop-in. Og har man lyst til at spille i dagtimerne har vi
drop-in den sidste søndag i måneden hen over sommeren.
Godkendelse af det reviderede regnskab
Regnskabet blev gennemgået med følgende bemærkninger: Det er ikke sjovt at skulle fremlægge et
regnskab med røde tal. Vi har færre medlemmer, det budgetterede overskud på turneringer (åbne
turneringer) blev ikke på 25.000 men på 6.000 og der er ikke de indtægter på drikkevarer som
forbruget og salgspriser viser der burde være. Søren har i beretningen fortalt at vi leaser en
automat fra sæsonstarten for at få styr på sagen. Vi har fået en gave fra Danfoss til indkøb af nye
bridgemates. Der mangler dog stadig ca. 20.000 kr. før vi har råd til investeringen. Vi har ikke afsat
pengene i budgettet. Gaven er ikke bogført som hensat, men det rådes der bod for i næste
årsregnskab, hvorfor beløbet indgår i budgettet.
Regnskabet blev godkendt efter spørgsmål fra salen vedr. hvad vi får for vores medlemskontingent
til forbundet og en snak om ældresagen.
Godkendelse af budgettet
Bedste bud på næste års resultat er balance mellem indtægter og udgifter. Færre medlemmer giver
ikke færre udgifter, og de fleste af vores udgifter er uafhængige af vores medlemstal. Budgettet
blev godkendt
Fastsættelse af kontingent
Kontingentet for næste sæson forhøjes med 30 kr. og de ca. 10 kr. vi forventer i kontingentstigning
i forbundet og distriktet.. Et spørgsmål fra salen om vi øremærker kontingentstigningen til noget
bestemt blev besvaret med at vi er blevet færre medlemmer til de samme udgifter. Der blev
foreslået, at vi medlemmer bidrager med et mindre beløb, når der er mad og spil, som f.eks. til
afslutningen. Bestyrelsen vil overveje forslaget.
Indkomne forslag
Ingen forslag
Valg af formand
Søren er ikke på valg i år.
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Lise Gregers Jensen, Jan åkerlind, Anette Bernbom og Jørgen Kaad er på valg. Der er ikke opstillet
modkandidater og alle modtager genvalg. Forsamlingen godkendte valget enstemmigt.
Valg af revisor og revisorsuppleant
Flemming Koch blev valgt som revisor og Thomas Hansen som revisorsuppleant. Begge uden
modkandidater.
Eventuelt
Bente Reib informerede om at det er muligt at aftale en åbning af vores lokaler og vise vores
udstilling af værker frem hvis man har en familiefest eller lignende og har lyst til en anderledes
oplevelse. Man skal bare ringe til Bente.
Nye Bridgemates bliver ikke indkøbt før pengene er fundet på en eller anden måde. Anette
opfordrer til at man melder sig til en arbejdsgruppe der skal skaffe sponsorater og udtænke måder
at tjene nogle penge på – f.eks. tombola på kulturnatten eller lignende. Anette vil gerne være
tovholder, men kan ikke stå for arbejdet alene.
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