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Referat fra Generalforsamling – mandag den 2. maj 2016
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. DropIn har oplevet fremgang. Der spilles næsten altid i 2 rækker og sommetider

i 3 rækker. Det giver mere lige turneringer og opleves som sjovere når man 
spiller mod nogen på samme niveau. Der er plads til flere, så kom endelig og 
spil i ferierne. Igen i år sælger vi både sæsonkort og 4 turs kort.

b. Slotsturneringen har i år haft god tilslutning med mange spillere fra hele landet. 
Vore egne medlemmer opfordres til at støtte op om turneringen. Sæt gerne 
kryds i kalenderen allerede nu. Datoen fremgår af det allerede nu tilgængelige 
program for næste sæson. I år var der hele 72 par i 3 rækker. 

c. Sæsonen blev afsluttet på vanlig vis i fredags (30. april), med uddeling af 
præmier. Desværre var der ikke så mange til at klappe, men også mange 
præmiemodtagere udeblev. Det resulterede i en lidt tam oplevelse med spredt 
bifald. Vi kan kun opfordre til at man kommer og hyller og har man ikke vundet 
en præmie i turneringerne, har man et lod om den flotteste præmie af dem alle, 
en stor og flot kurv med mange lækkerier. I år havde vi nye ansigter på 1. 
pladsen (mandag par), nemlig Jan Frölich og Flemming Kock. Som sædvanlig 
fik vi sandwich og spillede en turnering bagefter. 

d. I den forløbne sæson endte vores begynderhold med kun 4 deltagere, og vi så 
os desværre nødsaget til at aflyse undervisningen af nye bridgespillere. Viggo 
underviste fortsættere som har fået undervisning i en eller 2 sæsoner. I næste 
sæson vil Peter Morville stå for begynderundervisningen og Viggo tager endnu 
en sæson med fortsætterundervisning. Undervisning er en tung opgave. Hatten
af for dem der tager slæbet.

e. Vi har som de fleste ved haft en spørgeskemaundersøgelse, som bestyrelsen 
vil arbejde videre med i den kommende tid. Indtil videre har vi kunnet 
konkludere at vi vist gør det I gerne vil ha’. Der har været meget ros, og det 
luner. En af tilbagemeldingerne viser at mange synes om at starte 
turneringsaftenen med ½ time undervisning så det vil vi fortsætte med.

f. Sæsonen har været præget af flere sammenbrud: 
f.i. Kortblandemaskinen brød sammen, og det har vist at mange har glæde

af at kunne se kortfordelingerne på nettet. Den nye maskine har vist at 
vi har behov for en ny computer. 

f.ii. Køleskabet er stået af.
f.iii. Sikringsskabet befinder sig på 1. sal og vi har ikke adgang til skabet. 

Der er ikke vagt på ved kommunen, men vi arbejder på at finde en 
løsning på problemet.

g. Vi har fået ny automat og dermed mere styr på pengene. På trods af 
leasingafgift har det givet et pænt resultat. Der er nogle problemer: Vinen er for 
kold, øl sprøjter over det hele når de åbnes, og chokoladen kan være udsolgt, 
men I har fundet løsninger; køber vinen når I kommer, og venter lidt med at 
åbne øllen. Alt i alt ser det ud til at fungere. 

h. En bøn: Vær rar at lytte til de beskeder der gives inden spillet. 
Turneringslederne oplever ofte at deres beskeder drukner i snak og ikke bliver 
hørt. Vi arbejder på at kunne sende mails med de vigtigste beskeder. Husk at 
aflevere en mailadresse.

i. Mange vil gerne hjælpe til ifølge spørgeskemaet, og det så vi især til 
slotsturneringen. Aldrig tidligere har så mange stillet op for at give en hånd. Det 
gik som en leg og vi takker for hjælpen.

j. Tilmeldingen via nettet/hjemmesiden er blevet godt modtaget.
k. Bestyrelsen arbejder på at udvikle en mere formaliseret sponsorordning. Vi har 

en ide om forskellige niveauer af sponsorstøtte. Den nye kortblandemaskine 



               Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg               2 af 3 

 
kan håndtere kort uden stregkode, så nu kan firmaer sponsorere kort til os og få
deres logo på kortene.

l. Distrikt/forbund: Der er stagnation i antallet af medlemmer. Som noget nyt har 
man indført Bridgens dag, som finder sted den 28. august med arrangementer i
hele landet. Vi deltager og I opfordres til at uddele pjecerne om Bridgens dag til 
venner og bekendte.

m. Bridgefestivallen i Svendborg er en sjov oplevelse, som vi kun kan opfordre til 
at man prøver. Der spilles i handicapopdelte rækker, så man kommer til at 
spille mod par på samme niveau som en selv. 

n. Snyd: Der snydes i bridge. Det har videoer fra de store internationale 
turneringer afsløret. Vi snyder ikke i klubben, men vi har alle nogle vaner. Tænk
over hvad I gør: der er mange oplysninger i ansigtsudtryk.

o. Søren takker af som formand. Kunne godt fortsætte, men formandsposten 
forpligter. Han føler ikke at han har været oppe på beatet i den senest tid, og er 
nu blevet mæt efter 10 år som formand. Der er andre i bestyrelsen som er mere
tændt. Søren vælger derfor at trække sig, men fortsætter som frivillig hjælper, 
når der er brug for det, og fortsætter med at stå for undervisningen på torsdag 
blå.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab 
Tove var på arbejde, så regnskabet blev fremlagt af Lise. Regnskabet blev gennemgået
og godkendt.  Der var spørgsmål fra medlem vedrørende litografierne: Litografierne 
kostede 40.000 for 100 stk. Ca. 10 stk. er blevet solgt for 2.000 kr. pr stk. 7x 2stk. er 
blevet brugt til 1. præmie ved slotsturneringer, så investeringen har snart tjent sig ind.

4. Godkendelse af budget
Køleskabet og ny computer er ikke med i budgettet, da dead-linen for budgettet lå før vi 
konstaterede behovet. Imidlertid bør det ikke være et problem da vi kan trække på 
egenkapitalen og desuden har budgetteret med et overskud. Budgettet blev godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent
Der varsles en kontingentstigning til forbund og distrikt på 40 kr. Kontingentet til 
foreningen forbliver uændret. Kontingentforslaget vedtaget. Næste års kontingentsatser 
fremgår i af klubbens hjemmeside. 

6. Indkomne forslag
Ingen skriftlige forslag er indkommet inden fristen udløb. 

7. Valg af formand
Bestyrelsen foreslog Jørgen Kaad. Jørgen blev valgt uden modkandidat.

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Frank Johnsen, Susanne Nielsen, Karl Bo Jensen og Brian Skov blev alle genvalgt. 
Bestyrelsen forslog Bente Reib til den ledige plads efter Jørgen/Søren. Bente Reib blev 
valgt og modtog valget.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Flemming Koch blev valgt som revisor og Thomas Hansen som revisorsuppleant. 
Begge uden modkandidater.

10. Eventuelt
Der blev udtrykt ønske om at mandag par starter kl. 18:45 i stedet for kl. 19:00. Dette er
ikke et forslag bestyrelsen skal tage stilling til og ikke et punkt der kan besluttes under 
eventuelt på generalforsamlingen. Turneringslederne sætter selv turneringen, herunder 
starttidspunkt, men forslagsstiller opfordres til undersøge, om der kan skabes tilslutning 
blandt deltagerne på mandag par. Starttidspunktet for den kommende sæson på 
mandag par er annonceret til kl. 19:00 i programmet, så en ændring i først kommende 
sæson forudsætter tilsagn fra alle tilmeldte. 
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Der blev stillet forslag om at sæsonafslutningen flyttes fra fredag til torsdag. Bestyrelsen
vil tage forslaget med i betragtning, når der planlægges fremover. Næste 
sæsonafslutning er dog allerede fastlagt til fredag den 28. april 2017 og offentliggjort i 
næste sæsons folder.

Konstitution: Finder sted på næste ordinære bestyrelsesmøde den 5/6 2016


