
               Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg               1 af 2 

 

Referat fra generalforsamling mandag den 7. maj 2018
kl. 18.30

1) Valg af dirigent og referent
Dirigent: Leif Aas Andersen. Referent: Susanne Nielsen

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Formandens beretning godkendt. Se vedhæftede bilag.

3) Godkendelse af det reviderede regnskab
Det reviderede regnskab godkendt.

4) Godkendelse af budget
Budget godkendt.

5) Fastsættelse af kontingent
Kontingent fortsætter uændret.

6) Indkomne forslag
Ingen forslag.

7) Valg af formand
Jørgen Kaad genvalgt

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer
Frank Johnsen ønsker ikke genvalg.
Genvalg af Tove Steensgaard, Jan Åkerlind, Bente Reib og nyvalg af Henrik 
Nielsen. 

9) Valg af revisor og revisorsuppleant
Flemming Koch genvalgt som revisor og Thomas Hansen som revisorsuppleant.

10) Eventuelt
Ønske om evt. at starte tidligere på spilledage, f.eks. kl. 18.30. Da vedtægterne 
ikke angiver et starttidspunkt, er det op til de enkelte turneringsledere på 
spilledagene at afgøre dette.
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Bilag: Formandens beretning

Kære Medlemmer

Vi har haft et godt bridgeår med følgende turneringer: Mandag hold, mandag par, 
onsdag eftermiddag, torsdag rød og torsdag blå.  

I fredags var der er en festlig afslutning med præmieuddeling hvor Karl Bo som 
sædvanlig stod for en fin forplejning, assisteret at Bente og Susanne.

Der har være undervisning for fortsættere og begyndere onsdag aften. Der var 6 
tilmeldte på begynderholdet og alle fortsætter i klubben næste sæson. 

Til DM kvalifikation for begyndere i Aabenraa. Det var en Mitchel så som N/S fik 
Anette Wael Duus og Lars Hansen en 4. plads og Anders Kaare Hansen og Henrik 
Nielsen en flot 1. plads. Fra Fortsætterholdet fik som Ø/V Mary Gøttsche og Jens Dam 
Mikkelsen en 2.plads. Anders og Henrik går videre til finalen i Svendborg

I næste sæson er der fælles undervisning for Gråsten Bridgeklub og Enigheden

Turneringen i Riddersalen på Sønderborg Slot var i år et tilløbsstykke med hele 50 par, 
der var en god hyggelig stemning og buffeten fik stor ros ja, var uden sammenligning 
den bedste ved noget bridgearrangement i kongeriget. Der var 11 par fra vores klub og 
den bedste placering fik Niels L. Andersen og Sonja Mathiasen med en 3. plads i D 
rækken.

Litografiet af den internationalt kendte kunstner, tidligere professor ved Kunstakademiet
i København, Claus Carstensen er da det mest eksklusive der kan gives som præmie og 
det er især fornemt at den nu gives som 1. præmie i alle rækker. Her til 
generalforsamlingen plejer der hvert år at være kommentarer til Claus Carstensens 
litografi, men jeg kan berolige forsamlingen med at udgiften nu stort set er tjent ind.

For et par år siden var Lise og jeg på en vinrejse til Abruzzo og mødte vi på et marked i 
den by vi boede et ægtepar fra Danmark. De spurgte hvor i Danmark vi kom fra og da vi
sagde i nærheden af Sønderborg sagde fruen:  ”ÅH, det er jo der de har sådan en fin 
bridgeturnering på Sønderborg Slot!”

Vi knokler med at arrangere denne turnering som er kendt og værdsat blandt 
bridgefolket. Alt grej skal transporteres op i Riddersalen: Borde, kort, meldekasser, 
printer, it udstyr, kaffe, te, tallerkener, knive, gafler, papirsduge, osv. osv. Der skal 
købes ind og planlægges en menu – at lave mad til 100 kræver en del.

Erik Boysen var til stor hjælp; men vi kunne  i køkkenet godt bruge flere hjælpende 
hænder fra vores medlemmer.

I januar fik holdt vi et lille møde med Svend Novrup fra Kerteminde Bridgeklub som 
gerne ville fortælle om deres succes med at få ældre til at spille bridge og engagere dem 
i bridgeklubben. Der deltog flere fra ældresagen og par stykker herfra klubben, det var 
Bente Reib, Peter Morville og jeg selv.  Det udartede sig til en vældig diskussion.  
Hvorfor have præmier, hvorfor have bridgebladet, hvorfor have mesterpoint? 

Der er mange der gerne vil spille her i vores lokaler uden at være medlem og med et 
meget lille kontingent - der blev nævnt 10 kr pr gang.  Vi diskuterede det i bestyrelsen 
og blev enige om at man ikke kan spille her i klubben uden at betale det samme som 
vores medlemmer. For drop in betaler vi 40 kr gang, 4 klips kort 120 kr. 


