
Referat fra generalforsamlingen mandag den 2. maj 2022 

 

1- Valg af dirigent og referent 

Dirigent Steen Christensen, referent Britta Vogt Madsen 

2 – Bestyrelsens beretning 

Beretningen blev præsenteret af næstformanden Brian Skov pga formandens fravær.  

 Corona 

Endnu et år påvirket af Corona. Heldigvis kun med et enkelt ophold i vores muligheder for at mødes 

omkring uge 7. Men trods det og ekstra behov for substitutter i vinters er det lykkedes at afholde 

alle andre turneringsaftener. 

Tak til  alle og især til TL, der har måtte hjælpe med substitut med kort varsel og nogle gange 

tilpasse turneringen. 

Mon ikke den kommende sæson bliver uden Corona-forstyrrelser! 

 

 Flytning – igen igen igen 

Vi havde en god sæson-opstart i lokalerne på 1. sal (stueetagen). Rigtig glade for forholdene og 

nogle luftede endda tanken om at blive på kasernen. 

Ved årsskiftet måtte vi flytte igen, igen, igen. Heldigvis også til ny-renoverede lokaler, der har 

fungeret trods adskilte lokaler og langt til kaffemaskinen. 

Folderen omtaler Reimerskolen. Den er heldigvis outdate, idet kommunen får overdraget 

bygningen til daglig brug i juni og har inviteret bestyrelsen på åbent hus d. 16/6. Vi forventer 

bestemt at flytte inden den kommende sæson starter – måske allerede primo juli, hvis forholdene 

er i orden og vi kan få lavet de fornødne aftaler.  Der laves opslag på hjemmesiden – også hvis drop-

in af den grund må aflyses en enkelt gang.  

 

 Begyndere i Enigheden  

Vi har hjulpet af gengangere fra sidste år haft et hold på 10-12 begyndere. De er nøglen til klubbens 

overlevelse, som vi kender den. 

Desværre har vores begyndere oplevet at blive konfronteret af andre spillere i vores område med 

”Enigheden er et dårligt sted at være for begyndere og kom da og spil i vores klub”. 

Det kan være rigtigt eller forkert, men vi kan alle afhjælpe det dårlige rygte ved at tage godt imod 

begynderne i de kommende sæsoner. Således en opfordring til alle! 

I forlængelse af det skal lyde en tak til alle på torsdag blå, der i foråret har haft selskab af 10 

begyndere, der ind imellem lavede fejl. Det er blevet håndteret meget fint og der har været en 

utrolig venlig og imødekommende indstilling fra alle ”de gamle” på holdet. 

Deltagelsen på torsdag blå vurderes at være en god måde til at bygge bro til ”prof'erne” og sikre en 

sund og naturlig overgang fra undervisning til turneringsbridge. 

Det koncept påtænker vi at fortsætte i den kommende sæson. 

 

 Bestyrelsesarbejdet i øvrigt 

Vi har været én mindre i bestyrelsen end tidligere. Heldigvis har vi mange frivillige, der træder til 

ved behov. Stor tak til de formelle turneringsledere og kortgivere, såvel som de uformelle hjælpere. 



Bl.a. har Inger Krogh været med til at der er modtaget en donation på 10.000kr til nye stole. 

Vi reducerede antallet af bestyrelses-medlemmer ved sidste generalforsamling og desværre kom 

vores formand ikke tilbage i denne sæson til at deltage aktivt i møder, men har formidlet 

kommunikation med forbundet og sammen med Lise været aktiv ifm. slotsturneringe. Tak til dem 

begge. 

 Tak til Jørgen  

Jørgen har i en årrække været formand og inden det et aktivt medlem af bestyrelsen. 

De sidste par sæsoner på nedsat blus grundet sygdom og genoptræning. 

Det er en fornøjelse at samarbejde med Jørgen – han er altid fuld af energi og tro på fremtiden og 

hvordan vi får succes som forening. 

Personlig er det også en fornøjelse for mig, at Jørgen igennem sit virke har vist sig kompetent som 

formand, hvor han har haft viljen og evnen til at få bestyrelsen til at fungere. 

Der har i de forløbne år været mange udfordringer såvel som muligheder og Jørgen har lagt mange 

frivillige timer i det arbejde. Og selv om han ikke genopstiller til bestyrelsen har han meldt sig som 

en hjælper, der gerne må kontaktes. 

Lad os rejse og os og give en stor klapsalve til Jørgen for hans bidrag til klubben og hans fortsatte 

virke. 

 

 Spørgsmål – drøftede klubbens omtale.  Vi har alle et ansvar i at tage godt imod nybegyndere og 

nye medlemmer. Så de føler sig velkomne. Drøftede også om det var gamle rygter der stadig 

forfølger os, idet nybegynderne føler at der er taget godt imod dem.  

3 – Revideret regnskab 

Regnskab godkendes. Se regnskab på hjemmesiden 

4 - Budget 

Godkendt, der er atter afsat til Slotsturneringen. 

Spørgsmål til kassebeholdningen hvad denne skal bruges til.  

Karl Boe kunne fortælle at kassebeholdningen skyldes, at vi for et par år tilbage stod i en situation om vi 

skulle købe en ejd., dog har vi nu gratis husleje, hvorfor dette ikke er et spørgsmål mere 

Bestyrelsen er derfor i gang med at se på nye stole, men afventer svar på sponsorering af disse. Alternative 

investering blev foreslået, bridgemate, borde, udskiftning af kaffemaskine. Bestyrelsen kunne supplere med 

at der må forventes, at der kommer udgifter i forbindelse med at vi flytter tilbage til Reimer skolen medio 

2022. Vi forventer at vi i efteråret starter op med turneringen på Reimar skolen . 

5- Kontingent 

Fastholdes uændret. 

6 – Indkomne forslag 

Ingen forslag 

7- Valg af formand 

Jan Åkerlind opstiller og vælges. Takkede for valget.  



8 – valg af bestyrelsesmedlemmer 

Tove Steengaard genopstiller og genvælges 

Jørn Kaad genopstiller ikke  

Flemming Koch opstiller og vælges  

9 – valg af revisor og suppleant  

Anne Mette Jessen opstiller som revisor og vælges 

Thomas Hansen genvælges som revisorsuppleant  

10- Eventuelt 

Susanne gjorde opmærksom på udfordringer med sprit contra bridgemate.  VI anbefaler stadig, at man ikke 

rører kortene før ens hænder er tørre. Bestyrelsen bør evt tænke i investering af nye kort.  

 

Steen takkede for god ro og orden .  

 


