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Referat af generalforsamling i BK af 1973 Hjørring den 11. april 2019
i)'ØrnbøI Kultur og Festcenter" Hestkærvej 4, 9800 Hjørring

Dagsorden: 1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af årsregnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg: Inga Jensen
Lars Georg Jensen
Ulrich Pedersen

6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
7. Fastsættelse af kontingent for den følgende sæson
8. Godkendelse af budget for den følgende sæson
9. Eventuelt

Ad 1. Bestyrelsen foreslog Troels Bidstrup Hansen, som blev valgt uden afstemning. Diri-
genten konstaterede generalforsamlingens lovlighed.

Ad2. Formanden fremlagde bes§relsens beretning, som blev godkendt af forsamlingen uden
afstemning.

Ad 3. Årsregnskabet fra 1. marts 2018 - 28. febraur 2019, som i forvejen var udsendt til
klubbens medlemmer, blev godkendt uden afstemning.

Ad 4. Bestyrelsen har fremsat to forslag til behandling på generalforsamlingen:

Forslag 1: "Bestyrelsen foreslår, at antallet af medlemmer af bestyrelsen udvides fra 5
til7 medlemmer."
Forslaget blev vedtaget uden afstemning

Forslag 2: "Bestyrelsen foreslå,r at generalforsamlingen giver tilladelse til, at klubben ar-
bejder på at skaffe det økonomiske grundlag for at købe ejendommen G.V.
Spindlersvej 4 og indrette den til bridgehus.
Når arbejdet med at finde de økonomiske midler er tilendebragt, tager med-
lemmerne beslutning om købet af ejendommen skal effektueres på en ekstra-
ordinær generalforsamling. "

Formanden gennemgik i detaljer en masterplan for klubbens nye bridgehus,
herunder visioner, økonomi- og lokaleudvalg, købspris, indretning, offentlige
myndigheder m.m., budget sæson 202012Q21, finansiering, lån fra klubbens
medlemmer, tilpasning af vedtægter, frivilliE arbejde, udlejning af lokalerne
m.m.

Fra medlemmerne fremkom der bl.a. følgende bemærkninger til gennem-
gangen:
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Ad6

"Har man undersøgt isoleringen i taget og væggene?". Mener der mangler
budget til renovering af fugeme i huset. Formanden oplyste, at bestyrelsen er
bekendt med disse ting samt, at man forventer det sagtens kan laves.

Et medlem giorde opmærksom på, at entæppeløsning kunne være en dårlig
id6, samt at en robotstøvsuger alene rengør overfladen af tæpperne. Formand-
en oplyste, at der er tale om tæppefliser, som nemt kan skiftes ud efter behov.

Mht. udgifter til parkering meddelte formanden, at vi håber på lidt støtte &a
kommunen.

Formanden oplyste endvidere, at han er villig til at fortsætte et par år længere
som formand, såfremt projektet gennemføres.

Medlemmerne tilkendegav herefter stor opbakning til, at bestyrelsen arbejder
videre med projektet.

Inga Jensen, Lars Georg Jensen og Ulrich Pedersen blev genvalgt uden af-
stemning.
Bestyrelsen foreslog Tina Jensen og Anders Wraagaard til nye bestyrelses-
medlemmer. Tina Jensen blev valgt for 1 år og Anders Wraagaard for 2 år
uden afstemning.

Knud Mørk Jensen blev genvalgt som revisor og Kjeld Kjær blev genvalgt
som revisorsuppleant.

Fremover opdeles kontingentet i andele til henholdsvis DBF, klubben og
bronzepoint. Der budgetteres med en forhøjelse på kr. 50,- til klubben for
næste sæson. Fremover forhøjes kontingentet i overensstemmelse med for-

højelser til DBF. Forslaget blev godkendt.

Ad8 Budgettet for 201912020 blev godkendt uden afstemning.

Ad 9. Der blev tilkendegivet ros til formanden og bestyrelsen for det store arbejde,
der er ydet i forbindelse med projekt "Hjørring Bridge Center."

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Generalforsamlingen hævet.

lJ1ørnng, den 24.04.20 19
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Dirigent Troels Bidstrup Hansen Sekretær Inga Jensen

Ad7.
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