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Generalforsamling 2019 I september 2018 varsledes generalforsamlingen på hjemmesiden. 

 Siden er den nævnt under meddelelser og ved opslag ophængt primo marts. 

 

Velkomst Godaften. Velkommen til Bk1973´s generalforsamling 2019 

I dag er tilmeldt 132 deltagere knap. 1/2 af alle medlemmer. I bestyrelsen er vi vældig 

glade for det repræsentative fremmøde. 

 

1. Valg af dirigent Pkt. 1 Valg af dirigent. På vegne af bestyrelsen foreslås Troels Bidstrup Hansen. 

 Er der andre forslag 

 Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Inga Jensen 

 

2. Beretning Klubben har i dag 255 medlemmer 

 230 er primære medlemmer 

14 klubmedlemmer 

11 kursusmedlemmer 

 

Bridgecentral Bridgecentral er nøglen til at håndtere så mange medlemmer. BC3 blev taget i brug ved 

sæsonstart, fra start var der mange rettelser, nu kører det, men er meget langsom.  

 Bridgecentral er nøglen ved tilrettelæggelse og gennemførelse af alle turneringer. 

I dag kan Lars, Carsten, Arne, Anders og jeg betjene det. 

 

Kortlægning Jens og Carsten lægger hver uge 414 spil, hertil kommer spil til turneringer og  

undervisning. Omk. 13000 spil. I har været udsat for mange forskellige udfordringer. 

Kortlægningsmaskinen har vi nu haft i 7 år. Den har lagt ca. 80000 spil. 

Er kortene ikke på hjemmesiden eller forkerte, hører jeg straks herom.  

  

Klubberne  Ventelisten om eftermiddagen er vokset selvom vi øgede med en spilledag. Vores ønske 

om at være 60 spillere på samtlige spilletidspunkter er gået i opfyldelse. Det gør det 

også lettere at tilrettelægge turneringerne. Og det skaber en roligere atmosfære, når 

der er samme antal borde i rækkerne.  

 Selvom Parturneringsformen er den mest foretrukne i alle klubber, har vi såvel Tirsdag 

aften som Torsdag aften spillet holdturnering.  

Også i år har vi afviklet enkeltmandsturneringer i aftenklubberne på sidste klubaften. 

I eftermiddagsklubberne er der tidsmæssigt ikke tid til det. 

Et problem som vi skal have løst eller blive bedre til at undgå i næste sæson er forkerte 

indtastede resultater. Der er betydelig forskel på 1 stik og 10 stik eller om Ø er spilfører 

eller det er N. Øst, tast rigtig ind N, check nu det resultat Ø. 

Vores spillelokale er ikke det bedst støjdæmpede. Støjniveauet må i alle klubber 

begrænses. Vi må alle arbejde på at holde støjniveauet nede. 

At hver klub har sit særpræg er for bestyrelsen en styrke. 

 

Substitutter Uden substitutter ville alle turneringer bryde sammen. Tak til alle både spillere fra andre  

 klubber og vore medlemmer, som har været sub i løbet af året. 

 

Undervisning Hovedhjørnestenen i en klubs beståen og udvikling er undervisning, undervisning og  

 undervisning. I alt har 16 deltaget i begynder undervisningen.  
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Torsdag formiddage har jeg undervist ca. 30 deltagere i Nordisk standard Bog 2 

I efteråret 2018 

Bog3 kurset havde her i foråret 18 deltagere. Carsten og jeg stod for undervisningen, 

kurset havde et meget godt forløb, og I vil komme til at mærke det i klubberne, når de 

nye konventioner fæstner sig. 

Jacob Rønkurset i nov. fik så mange deltagere, at det måtte afvikles over 2 dage.  

Vi har en aftale med Jakob nærmere bestemt den 9. og 10. nov. inviterer vi til  nyt 

kursus. 

Interressen for at dygtiggøre sig gør, at  mange medlemmer tager på højskole for at 

dygtiggøre sig.  

 

Distriktsturneringer Distriktet har i år afviklet semifinaler og distriktsfinaler. Flere af vore medlemmer har  

 kvalificeret sig til DM-finalerne i Svendborg i uge 28 2019 

 Har følgende kvalificeret sig: 

 Damepar  Fri tilmelding 

SeniorPar  Fri tilmelding 

MixPar  Lea Rottbøll & Sven Ingerslev 

  Britt Boholt & Ole Beltoft 

  Vivian Bo Poulsen & Henning Langbak 

Åbenpar  Palle Pedersen & Peter Buchardt 

DM for begyndere Michael Broen og Moses Broen 

 Kvalnord:  Mona, Jørgen, Svend og HL  

BK1873 Hjørring har afviklet distriktets finaler i Mix-par og DM for begyndere  

 Vore medlemmer har deltaget flittig i Distriktets turneringer. Tak for det. 

 

Turneringer 30. marts afviklede vi vores Sølvpointturnering med 120 deltagere. 

 I år deltog rigtig mange af vore medlemmer. Turneringen blev meget vellykket. 

 27. april afvikler vi i samarbejde med Innerwheel Velgørenhedsturnering med 160 

 deltagere.  

 Sommerbridge sidste års blev en succes med 180 deltagere på 4 tirsdage. 

 I år sommerbridge på tirsdage i juni måned sidste tirsdag i Juli og alle tirsdag  

 

Spillested Rammerne i Buen er nu fuldstændig fyldt ud. Buen er et dejligt sted at spille, 

faciliteterne er ok. Trods det søger vi et andet spillested, hvor vi kan have alle 

aktiviteter. Herom senere på generalforsamlingen.. 

 

Hjemmesiden Karl Anton har i år redigeret hjemmesiden. Det er vort håb, at den har det indhold I 

ønsker. 

 Hvis ikke, må I kontakte webmasteren. 

 

Kaffeordningen Som I kan se af regnskabet bibringer kaffeordningen til klubbens økonomi. Ca. 100 kr. pr 

medlem. 

 Organiseringen hvor næsten alle har éen kaffe og anretning af brød tjans i løbet af 

sæsonen og oprydning og opvask 3 gange i løbet af en sæson fungerer tilfredstillende. 

 For at lette arbejdet i køkkenet har vi investeret i en prof kaffemaskine til 20.000 kr. 
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Opstilling og oprydning: Hver mandag møder Kjeld, Lars og Flemming BO kl. 13.00 og stiller op så turneringen 

kan begynde kl. 14.00. Tilsvarende er det torsdagsklubbens medlemmer, der stiller i 

depot og rydder op. Det fungerer. 

 

Fremover Vi ventede i spænding på svar fra kommunen. Svaret var nedslående. 

 Efter Kval Nord turneringen i Herning i november, kørte jeg en dag rundt i Hjørring for at 

se, om der ville være en ejendom af passende størrelse, der kunne egne sig til Bridgehus 

 Her så jeg at GV Spindlersvej 4 kunne lejes. Jeg kontaktede ejeren og fik den fremvist. 

 Jeg talte og med flere medlemmer herom. Talte med bestyrelsen herom, tog sammen til 

Herning. Min begejstring smittede, og vi besluttede at nedsætte to udvalg. Nu glæder vi 

os til at præsentere jer for det foreløbige arbejde senere på generalforsamlingen. 

. 

I næste sæson: Tilmeldingen til næste sæson er næsten færdig. Som det ser ud nu fortsætter alle hold 

med 60 deltagere. 

 

 Begynderkursus onsdag aften fra sept – dec 

 Kursus for fortsættere torsdag formiddag fra sept – dec.  

 Kursus for klubspillere med Jacob Røn 9.- 10. nov. 2 niveauer 

 Kursus i Nordisk Standard Bog 3 onsdag aften jan- april 

 Spilletræning for begyndere torsdag formiddag fra jan – april 

 Bridgebladet fås i klublokalet 

 

Bestyrelsen Gennem sæsonen har vi haft 5 bestyrelsesmøder. På møderne har vi tilrettelagt 

sæsonens aktiviteter og drøftet vores situation. Møderne er meget effektive, og vi har 

nået de mål vi, har sat os. Nu er sæsonen forbi. Foråret og sommeren venter efter en 

god bridgesæson. 

  

 Her ved generalforsamlingen vil jeg udtrykke klubbens tak 

 Tak til underviserne for god undervisning 

 Tak til jer der stiller op  Kjeld, Lars og Flemming Bo. 

 Tak til Kortlæggerne Carsten og Jens for gode spændende og udfordrende kort. 

 Tak til turneringslederne Lea, Jørgen, Britt og Gitta for jeres indsats og afgørelser. 

 Tak til Lars Lea og Poul for jeres indsats i torsdagsklubben og Arne i onsdagsklubben.  

 Tak til Annette for Brød & kaffelisterne 

 Tak for kaffe Grethe og alle andre kaffebryggere 

 Tak til alle medlemmer for stor opbakning til klubben 

 Sidst og ikke mindst tak til Inga, Karl Anton, Lars og Ulrich for jeres gode indsats, 

samarbejdet og samværet i bestyrelsen. 

-0- 

15 Aflæggelse af regnskab 

 

16 Indkomne forslag Forslag fra bestyrelsen 

 

17 Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Inga Jensen, Lars Georg Jensen og Ulrich Pedersen modtager genvalg 

Nyvalg af 2 medlemmer bestyrelsen foreslår Tina Jensen og Anders Wraagaard Pedersen  
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18 Valg af revisor Knud Mørk Jensen modtager genvalg. 

  Revisor suppleant Kjeld Kjær modtager genvalg 

 

19 Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår 

 

 Primært: DBF medlemsskab + spillegebyr + bronze kr. (330 + 450 + 50) =  kr. 830,- 

 Klub:  DBF medlemsskab + spillegebyr + bronze kr. (70 +450 + 50) = kr. 570,- 

 

 Undervisning begyndere  kr. 500,- 

 Undervisning Bog2 og Bog 3 medlemmer excl. bog  kr. 200,- 

 Ikke medlemmer incl. Bog  kr. 350,- 

 Spilletræning  kr. 100,- 

 Passivt medlemskab  kr. 350,- 

 

20 Godkendelse af budget 

21 Eventuelt  

-0- 
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