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Generalforsamling 1. maj 2017
Referat
1. Valg af dirigent: Leif Aas
Valg af referent: Susanne Nielsen
2. Bestyrelsens beretning:
Beretningen tog udgangspunkt i det faldende medlemstal og de tiltag,
der er foretaget for at afhjælpe situationen. Læs i øvrigt formandens
vedhæftede beretning.
Beretningen blev vedtaget.
3. Det reviderede regnskab: Se Bilag A.
Regnskabet blev godkendt.
4. Budget: Se vedhæftning.
Budgettet blev godkendt.
5. Fastsættelse af kontingent:
Kontingentet fortsætter uændret.
6. Indkomne forslag: Se Bilag B.
Punkt 1 blev forkastet.
Punkt 2 blev forkastet.
Punkt 3 blev trukket tilbage af forslagsstiller.
7. Valg af formand:
Jørgen Kaad fortsætter som formand. Er på valg næste år.
8. Valg til bestyrelsen:
Anette Bernbom og Lise Gregers Jensen trækker sig fra bestyrelsen, der
således fremover kommer til at bestå af otte medlemmer i stedet for ti.
Brian Skov, Karl Bo Jensen og Susanne Nielsen genopstillede og blev
valgt for en 2-årig periode.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Flemming Koch blev genvalgt som revisor.
Thomas Hansen blev genvalgt som revisorsuppleant.
Evt.:
 Der blev udtrykt ønske om at spille i seedede rækker torsdag rød,
for at undgå kvalifikationen, hvor der er for stor styrkeforskel.
Turneringsledelsen forsøgte dette sidste sæson til stor
utilfredshed for mange spillere og er derfor gået tilbage til den
”normale” kvalifikation og efterfølgende hovedturnering.
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Årsagerne til den store medlemstilbagegang blev drøftet.
Ældresagens lave priser blev nævnt som en faktor samt
vanskelighederne i at rekruttere nye medlemmer.
Nogle medlemmer har givet udtryk for, at der kan være en
ubehagelig tone ved spillebordene. Der var mange indlæg og
bemærkninger til punktet, som resulterede i en generel opfordring
til at tage godt imod (nye) spillere ved bordene, men omvendt kan
man også benytte sig af hinandens erfaring og være modtagelige
for gode råd.

Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg

3 af 5

Bilag A: Formandens beretning
Bridgeklubber i hele Danmark melder om faldende medlemstal. Derfor har
Danmarks Bridgeforbund sat alle sejl til for at hjælpe klubberne med kampagner
såsom Bridgens dag og skolebridge. Men er tiden løbet fra foreningslivet, er
skoledagene for lange, arbejdslivet for stressende og er der for mange
aktiviteter?
Faldende medlemstal gælder også for vores egen klub, ved sæsonstart i 2011
var der 211 primære medlemmer og 23 på undervisningshold, i 2016 137
primære medlemmer og 9 på undervisningshold. En nedgang på knap 40%.
Færre medlemmer betyder dårligere økonomi og dårligere økonomi kræver
optimering eller besparelser. Vi har i bestyrelsen været i gang med
grønthøsteren, som et eksempel kan nævnes at præmien, købt hos
guldsmeden, til klubmestrene er udgået. Tove vil komme ind på flere detaljer i
sin gennemgang af regnskabet.
I bestyrelsen har vi i flere år forsøgt os med forskellige tiltag for at hverve nye
medlemmer, bl.a. i form af undervisningskampagner og deltagelse i
Kulturnatten alt sammen med ringe resultat.
Kulturnatten er vejet og fundet for let. Økonomisk tyngende og det store arbejde
med tilrettelæggelsen gav ikke de forventede nye medlemmer. Vi vil evt. gå
rundt og dele materiale ud.
Fremover vil vi forsøge at lave en mere målrettet indsats og har derfor nedsat et
PR udvalg. Udvalget har netop, dvs. i lørdags, arrangeret en hvervekampagne i
Borgen. Der blev spillet ved 3 borde og det var en stor succes – alle flyers blev
delt ud og flere meldte sig til de efterfølgende introaftener den 16. og 23. maj –
godt at der i Borgen ikke kun var deltagelse af folk fra bestyrelsen men at flere
af klubbens andre medlemmer gav en hjælpende hånd. Arrangementet
gentages i August.
Der er også sendt materiale til lokale virksomheder, Danfoss, og vi har
fået positiv respons i form af tilmelding til undervisning. Det skal også nævnes
at vi afholder et kursus for pensionerede skolelærere i August.
Alt afhængig af tilmeldinger til undervisningshold begyndere og fortsættere laver
vi et undervisningsteam. Foreløbig er teamet i tilfældig rækkefølge: Brian, Karl
Bo, Susanne, Anette, Peter M og jeg selv.
Desværre må vi sige farvel til Viggo som på undervisningshold i flere år har
gjort en kæmpeindsats.
Vi har desuden startet en Bridgecafé for unge i gymnasiealderen. Dvs at vi hver
fredag spiller i Bridgeklubbens lokaler ved mellem 3 og 6 borde – vi har lige nu
12 K medlemmer, hvilket gør os til Danmarks næststørste juniorklub. Vi har haft
kampagner foreløbig på Amtsgymnasiet og Sønderborg Statsskole og
bridgeforbundet var så begejstret for vores tiltag at de sendte to Junior Em
spillere til en af vores caféer for at fortælle om deres erfaring med bridge -- til
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stor fornøjelse for vore bridgebaroner. Flere piger spurgte om de ville med i
byen, men de ville hellere spille kort.
Udover de nævnte lokale aktiviteter forsøger vi at etablere et samarbejde
mellem Sønderborg, Gråsten og Grænseegnen. Et forum med udveksling af
ideer. Vi har haft et konstruktivt møde med Gråsten Bridgeklub og
Grænseegnens Bridgeklub – vores fælles idé om en turnering for medlemmerne
af de tre klubber havde desværre ikke den store opbakning fra egen
medlemmer, måske skyldes det tidspunktet januar, februar, marts – men i
stedet arrangeres en enkeltmandsturnering, top 16, mellem de tre klubber.
Vi håber samarbejdet udvikler sig, at vi gør reklame og bakker op om hinandens
turneringer.
Alle disse tiltag er en stor opgave for bestyrelsen, det kræver både tid og
kræfter, og vi må nok konkludere at uden stor opbakning fra alle medlemmer
hænger Enighedens fremtid i en tynd tråd.
Fredag den 28. april havde vi årsafslutning med stor deltagelse – som noget nyt
blev der ind imellem sunget et par sange, á capella, måske synger vi for lidt!!
Der var et glas hvidvin og sandwich og efter uddelingen af præmier, som gik
nogenlunde smertefrit, blev der spillet kort ved 11 borde.
Der er i år pt. 39 par tilmeldt slotsturneringen – det er overvældende. Det plejer
at være sådan at jeg må ringe rundt i flere timer for at få det til at gå op. Ikke
siden 2013 var vi 40 par, så det går fremad.
Der skal lyde en stor tak til Find Rotvel for det store arbejde med hjemmesiden.
Find sidder på en nøglepost.
Vi har valgt at skære ned på antallet af kortblandere. Der er færre
turneringsdage og den ny maskine blander kort hurtigere. Tak til Bob og Karin
som har blandet kort i mange år og som jeg håber gerne vil hjælpe hvis der er
brug for det.
Tak til den øvrige bestyrelse for et super godt samarbejde- der er meget der
skal organiseres og tages stilling til.
Tak for jeres opmærksomhed.
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Bilag B: Forslag til Generalforsamling
Palle Staffe den 8. april 2017
Hej Jørgen og Brian.
En del af de medlemmer jeg møder i klubben, taler meget om kontingent, og
hvad går pengene til. Jeg fornemmer at der er en følelse af, at det er et
begrænset antal af klubbens medlemmer der bruger klubbens penge.
Dette i form af, at det er en meget lille skare der tager så godt som alle
præmierne og det er den samme skare, der deltager i turneringer hvor klubben
giver tilskud.
Derudover har jeg erfaret, at præmier nok kunne købes billigere, hvis klubbens
forskellige afdelinger fik et samlet tilbud.
Selvom jeg ikke har deltaget i klubbens generalforsamlinger tidligere og ikke har
overblik over klubbens økonomiske tilstand, skal jeg på baggrund af de
samtaler jeg har haft i årets løb, fremsætte følgende forslag:
1. En spiller kan kun modtage en præmie for placering, uanset hvor mange
rækker spilleren deltager i. En spiller der ville være berettiget til at få præmie i
flere rækker, bestemmer selv hvilken række han ønsker at få præmie i.
2. Ved sæsonstart skal der på årsbasis for alle rækker indhentes tilbud fra
minimum 3 leverandører. ( Den enkelte forretning skal forholde sig til X antal
flasker vin og x antal andre præmier. Jeg kunne forestille mig at det blev
Charstensens tehandel Wohlenberg – Super brugsen der blev bedt om at give en samlet pris. For
ikke at udelukke nogen kan bestyrelsen indhente tilbud hos en leverandør
mere hvis bestyrelsen har et specielt ønske.
3. Det super gode initiativ med at få unge spillere ind i klubben skal
understøttes med udlevering af en sandwichs og en sodavand pr. spiller pr.
spilledag. Hvis det ikke er sket i denne sæson.
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Palle Staffe

