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Referat fra generalforsamlingen den 9. maj 2011 
 
1. Valg af dirigent og referent 
 
Bestyrelsen foreslog Leif Aas Andersen som dirigent og Find Rotvel som referent. Begge 
forslag blev vedtaget med applaus. 
 
Dirigenten startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet både på 
opslagstavlen og på klubbens hjemmeside. 
 
Dirigenten konstaterede også, at regnskabet ikke var lagt frem rettidigt, hverken på 
hjemmesiden eller på opslagstavlen.  Dog var balancen lagt frem rettidigt. Dirigenten spurgte 
forsamlingen om det kunne accepteres. Der var ingen indvendinger. 
 
 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
 
Formand Søren Homann præsenterede beretningen for det forløbne år. Den fuldstændige 
beretning kan ses som bilag til dette referat. Nogle overskrifter fra beretningen er: 
 
- Kulturnatten  
- Medlemstilgang 
- Sæsonafslutning 
- Dybbølturneringen på Sønderborg Slot 
- Renovering af lokaler 
- Udskiftning i bestyrelsen 
- Regnskabet 
- Kunstudstillinger 
- Køb af 100 stk. Claus Carstensen litografier 
- Ny grænseoverskridende bridgeturnering 
- Drop in i sommersæsonen 
 
Formandens beretning blev godkendt uden kommentarer. 
 
 
3. Godkendelse af det reviderede regnskab 
 
Kasserer Steen Christensen gennemgik regnskabet punkt for punkt. De største afvigelser fra 
budgettet findes på følgende poster: 

1. Bestyrelsen har indkøbt 100 nummererede litografier af Claus Carstensen for 45000 kr., 
hvilket er en favorabel pris. Litografierne vil dels blive anvendt som 1. præmie ved 
kommende Dybbølturneringer og dels blive solgt til sponsorer for 2000 kr. pr. styk. Der 
er på nuværende tidspunkt solgt for 15000 kr.  

2. Udgiften til kager og drikkevarer har ialt oversteget det budgetterede beløb (som stort 
set svarede til sidste års forbrug) med 13000 kr. Af dette beløb udgør kager kr. 6000 og 
vin  kr. 4000. Indtægten ved salg af drikkevarer er derimod kr. 5000 under budget, så 
der er ialt en afvigelse på kr. 18000. 

3. Kontingentet til DBf er 10000 kr. over budgettet. Dette skyldes, at  DBf fastlagde sit 
kontingent på et tidspunkt, hvor vi allerede havde vedtaget vores budget og fastlagt 
vores kontingent. 

 
På grund af disse afvigelser er årets resultat blevet et underskud på 28000 kr.  
 
Regnskabet gav anledning til kommentarer fra medlemmerne: 
 

- Forslag om helt at undgå salg af vin. 
- Forslag om at sælge vin på mindre flasker. 
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- Eftersom priserne på drikkevarer er fastlagt, så de skulle give en fortjeneste til klubben, 
så må der være nogle, der glemmer at betale. 

- Forslag om at betale for kage+varm drik i en kasse og for sodavand+øl+vin i en anden 
kasse. 

- Forslag om at anskaffe en møntautomat til drikkevarer. 
- Sidste sæson var der et overskud på 12000 kr., så der er sket en stor ændring. Kan det 

tænkes at der er fejlposteret (enten i den ene eller den anden sæson)? 
 
Med denne kommentar blev regnskabet godkendt. 
 
 
4. Godkendelse af budget 
 
Budgettet for den kommende sæson er justeret på følgende punkter: 

- Udgiften til kager og drikkevarer er justeret op, så den svarer til sidste sæsons forbrug. 
- Indtægten ved bar/kaffeautomat er justeret op, så den svarer til udgiften. 
- Der er afsat et beløb af til maling af lokalerne i sommerperioden. 

 
Der er derefter budgetteret med et overskud på kr. 3000. 
 
Budgettet gav anledning til følgende kommentar fra medlemmerne: 

- Bestyrelsen opfordres til at undersøge muligheden for legater (sponsorkontrakter) til de 
store turneringer. 

 
Budgettet blev herefter godkendt.  
 
 
5. Fastsættelse af kontingent 
 
Alle kontingentsatser foreslås forhøjet med 50 kr., da DBf forventes at hæve sit kontingent med 
et tilsvarende beløb. 
 
Kontingentforhøjelsen blev vedtaget. 
  
 
6. Indkomne forslag 
 
Der var ikke indkommet forslag. 
 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Aase Niemann, Bente Reib, Bob Østergaard og 
Jan Dyhr.  
 
Bob og Jan ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Lis Juncker som nyt 
bestyrelsesmedlem. Der indkom ikke flere forslag fra de tilstedeværende. 
 
Resultatet blev at Aase Niemann, Bente Reib og Lis Juncker blev valgt med akklamation for en 
2-års periode. 
 
Søren takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer Bob og Jan for deres mangeårige indsats i 
bestyrelsen. 
 
 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
 
På valg var Flemming Kock som revisor og Thomas Hansen som revisorsuppleant.  
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Begge blev genvalgt med applaus. 
  
 
10. Eventuelt 
 
 
Herefter fik Leif Aas Andersen en tak for sin indsats som dirigent og forsamlingen gik over til at 
spille en turnering ved 9 borde opdelt i 2 rækker. 
 
 
Referent: Find Rotvel 
 
Referat godkendt:  Leif Aas Andersen (Dirigent) 
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Bilag til generalforsamlingsreferat den 9. maj 2011 
 
Formandsberetning 2011 
 
Kære medlemmer af Enigheden 
 
Sæsonen 2010-11 synger på sidste vers, og som altid slutter vi året af med vores 
generalforsamling. Som sædvanlig er vi en stor flok samlet, og det viser jo, at vi er mange der 
går op i vores klub. 
 
Alle de enkelte klubdage har fundet deres klubmestre, og sæsonen blev sluttet af sidste fredag i 
april med vores fælles afslutning. Der blev delt præmier ud, hørt musik, spist og drukket lidt 
godt, og naturligvis spillet kort efterfølgende.  
 
Året er ellers gået sin vante gang, med arrangementet til kulturnatten ved slottet, som den 
efterhånden naturlige start på sæsonen. En lidt nyere tradition sluttede i påsken sæsonen af, da 
der blev spillet bridge på slottet. En turnering lidt ud over det sædvanlige, som flere udenbys fra 
har rost meget, og lovet at vende tilbage til. At den i år lå midt i påsken, er nok forklaringen på 
den lille nedgang i deltagerantallet. Bemærkelsesværdigt er det dog, at så stor en del af 
deltagerne kommer fra andre klubber end vores egen.  Den nye dato næste år ligger uden for 
påsken, og vil helt sikkert trække endnu flere til, også fra egne rækker. 
 
Vore egne rækker  - altså Enigheden - har en stabil fremgang, og ved årets afslutning kunne vi 
mønstre 239 medlemmer. Af dem er kun de 10 passive, så aktiviteten i klubben er stor.  Det 
skyldes især et stort arbejde med at få nye folk ind i klubben på undervisningshold.  
 
Vi har de seneste fem år fået tæt på 100 nye spillere til at prøve kræfter med bridgen, og 
efterspørgslen på undervisning er stor.  Mange vælger naturligvis at stoppe igen efter et år eller 
to, og nogle fortsætter med at spille privat eller andre steder, men kigger man på vores 
medlemsliste, vil der helt sikkert være utroligt mange nye navne på listen, som veteranerne i 
klubben ikke kender.   
 
Veteranerne bliver ældre, og det gør jo desværre også, at vi engang imellem må sige farvel til 
mangeårige medlemmer. Flere har mistet ægtefæller og/eller makker i det sidste års tid, og bl.a. 
har klubben måttet sige farvel til den tidligere formand Verner Laursen der afgik ved døden i 
marts i år. Æret være hans minde. 
 
Bestyrelsesarbejdet har i år været hyggeligt, afslappet – og lidt frustrerende, da vi har haft 
meget svært ved at komme i dialog med kommunen. Trods flere skrivelser, er det endnu ikke  
lykkedes os at få aftalt et møde med kommunens bygningsansvarlige. 
 
Og vi håber at dette kan sætte skub i mange af de ideer og tanker vi har gået med i en del år 
efterhånden, både på det organisatoriske plan i form af et evt. øget samarbejde med andre de 
bridgeaktiviteter i byen, og på det praktiske plan i form af renovering af lokalerne. Uanset 
udfaldet har vi dog besluttet at det ikke kan vente længere med at få malet lokalerne, og vi har 
derfor taget kontakt til flere malere med henblik på at få ordnet lokalerne i sommerferien. 
Umiddelbart før denne generalforsamling har vi fået et tilbud, som ser acceptabelt ud, så vi 
regner med at lokalerne blever malet i juni måned 2011.  
 
Arbejdet i bestyrelsen har i perioder været præget af, at vi alle har nogle års erfaring i arbejdet, 
og derfor alle kender vores opgaver. Der kan selvfølgelig gå lidt for meget ”plejer i den”, og 
derfor er det nok også meget sundt, at vi i år står for en lille udskiftning i bestyrelsen, da Bob 
Østergaard og Jan Dyhr efter en meget lang tørn har valgt at give plads til nye ansigter. Det er 
en imponerende årrække de to tilsammen har lagt et stykke arbejde i klubben, og heldigvis har 
de begge givet udtryk for, at de stadig meget gerne vil hjælpe til en gang imellem. 
Foreningstanken er en af de bærende kræfter i danskernes fritidsliv og al ære og respekt til dem 
der vælger at bruge en del af deres liv på at glæde andre.  Aase og Bente er også på valg, og 
de ønsker heldigvis at modtage genvalg.   
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Vi glæder os meget til at få nye kræfter i bestyrelsen, og har selvfølgelig spurgt til 
klubaftenenerne om der var nogle der var interesserede. Folk står ikke ligefrem i kø, og måske 
er de fleste lidt usikre på, hvad man egentlig skal kunne for at sidde i bestyrelsen. Man behøver 
ikke være distriktsmester i bridge, eller kunne bridgelovene i søvne, meget mere vigtigt er det, 
at man har lyst og energi til at lægge et stykke arbejde i vores klub. Det meste kan man lære 
hen ad vejen, vi passer godt på ”de nye”, og der er masser af arbejdsopgaver, som intet har 
med bridge at gøre, så tøv ikke med at melde jer.   
 
Regnskabet som i bliver præsenteret for om lidt ser faktisk ikke særlig godt ud, hvis man 
udelukkende fokuserer på bundlinjen. Det er der især to årsager til, nemlig  bestyrelsens 
købetrang – og medlemmernes kagetrang! 
 
Bestyrelsen, fordi vi valgte at investere godt 40.000 kr. i kunst. Pengene er ikke kommet helt i 
hus endnu, men vil blive en bonusindtægt i årene fremover, og samtidig nedsætte udgiften til 
præmier til Slotsturneringen. Det vender jeg tilbage til om lidt. 
 
Medlemmerne, for det første fordi vi elsker småkager, og for det andet fordi vi glemmer at betale 
for alle vores drikkevarer. Vi har sprængt småkagebudgettet – noget der helt går mod 
sundhedstrenden i samfundet generelt. Vi vil prøve at bestræbe os på at købe endnu mere 
økonomisk ind, men vil ikke tage småkagen fra medlemmerne, så posten bliver øget i budgettet 
til næste år. 
 
Det andet er mere alvorligt - de manglende penge i drikkevarekassen. Vi har et system der 
bygger udelukkende på tillid, og det system ønsker vi at bevare, men desværre er svindet i 
øjeblikket for stort. Vi kender alle til, at der ikke lige har været vekselpenge til vores 100 kr. 
seddel, og så har vi ventet med at betale til næste gang, eller at pungen har ligget i jakken, og vi 
betaler når vi går hjem, men hvis vi tænker nærmere over det, så har der sikkert været en 
smutter eller to. Der er uheldigvis så mange smuttere i øjeblikket, at det kan ses i regnskabet og 
det må vi i fællesskab få rettet op på. Vi ønsker ikke en anden ordning med larmende 
møntautomater eller personale til at stå i bar, men vi bliver nødt til at se realiteterne i øjnene, og 
vil derfor følge dette punkt nøje (regnskabsmæssigt) i efteråret, for at se om vi bliver nødt til at 
ændre vores system. 
 
I første omgang beder jeg bare om, at vi alle strammer op. 
 
Kunsten fylder som altid meget i klubben, og gennem hele året har der været skiftende kunst på 
væggene.  Uden de friske farver ville det godt nok se trist ud i lokalerne, og vi priser os lykkelige 
for, at vores udstillingsordning fungerer så godt, vel styret af Bente. Det er dog ikke kun som 
”udlejer af vægplads” vi har involveret os i kunsten i år, da vi i efteråret besluttede at investere 
en større sum penge i vores egen kunst. 
 
Jørgen Kaad fik os med på den gode ide, at lade kunstneren Claus Carstensen udføre et 
litografi med Dybbølslaget og den efterfølgende grænseproblematik som tema, og vi fik derfor 
lavet 100 nummererede eksemplarer af værket som i kan se på væggen bag mig. Nu er smag 
jo personlig, og mange vil sikkert undre sig over, at vi fik den vanvittige ide at investere godt 
40.000 kr. af klubbens penge på kunst, men det er der faktisk god mening i – hvis vi selv skal 
sige det. For det første er Claus Carstensen en meget anerkendt kunstner, hvis litografier typisk 
går fra 2500 kr og opefter – alt efter størrelse. Han har sine værker repræsenteret mange steder 
i landet, lige fra Sønderborg slot, til Statens Museum for Kunst. 
 
Vi har derfor allerede solgt flere eksemplarer til kulturinstitutioner i området, til privatpersoner og 
sponsorer, og da stykprisen er 2000 kr. vil investeringen ad åre komme til at give et væsentligt 
overskud. Det er naturligvis også meningen, at værket vil være hovedpræmien til 
Slotsturneringen i årene fremover  - en meget flot præmie – uanset om man vil beholde det 
selv, eller afhænde det i Den Blå Avis eller lignende. På den måde ”sparer” vi udgiften til 
førstepræmien. I medlemmer er velkomne til at købe et eksemplar, både som privatperson, eller 
hvis i har en virksomhed der kunne bruge lidt kunst på væggen, og i ønsker at støtte klubben 
med et sponsorat. Prisen er som nævnt 2000 kr. 
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Det kommende år byder på et nyt samarbejde i grænseområdet, da vi er gået sammen med 
Gråsten, Grænsegnens, Flensborgs og Glücksborgs  bridgeklubber om at lave en 
grænseoverskridende årlig sammenkomst, hvor vi konkurrerer om at være den bedste klub i 
grænselandet. Det er planlagt til at blive en turnering, der bliver afholdt på skift af de enkelte 
klubber, og første gang bliver her i efteråret i vores klub. Det hele ligger stadig i støbeskeen, og 
datoen er endnu ikke endeligt på plads. 
 
Sommeren byder på drop in hver mandag frem til slutningen af august, og vores klippekort og 
sæsonkort, gør vores klub til Danmarks billigste sommerbridgeklub. Vi håber selvfølgelig det 
kan trække endnu flere til huse.  
 
Der hvor der i hvert fald kommer mange, er til Vingstedugen i starten af Juli. Det er helt klart et 
af årets højdepunkter for mig – og ikke kun bridgemæssigt. Tre dage med gode gamle venner, 
masser af kortspil og et par øl, er den bedste måde jeg kan tilbringe min sommerferie på – næst 
efter konen og børnene naturligvis...  
 
Så vi ses i Vingsted – God sommerferie! 
 
 
 


