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Generalforsamling 2020 I september 2019 varsledes generalforsamlingen på hjemmesiden under 

aktivitetskalender.  

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

 Aflyst på grund af Covid-19 

 Indkaldt 26. juni ved mail og hjemmeside 

God eftermiddag  

Efter ned lukningen er 3 medlemmer afgået ved døden Inga Jensen, Hanne Refstrup og 

Wolfgang Paulsen må jeg bede jer rejse jer så vi mindes dem i 1 minut. 

 

Beretning God eftermiddag og velkommen til Bk1973´s generalforsamling 2020 den 47. tyvende 

I dag er tilmeldt 91 deltagere godt 1/3 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 Arne 

Christensen. 

 Er der andre forslag 

 Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Tina Jensen 

 

2. Beretning Klubben har i dag 261 medlemmer 

232 er primære medlemmer 

10 klubmedlemmer 

19 kursusmedlemmer 

 

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

sæsonstart i 2018. Efter mange rettelser kører det nu langsomt, men er uundværligt ved 

tilrettelæggelse og gennemførelse af alle turneringer. 

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

 

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

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

udfordringer. Kortlægningsmaskinen har vi nu haft i 8 år. Den har lagt ca. 100000 spil.  

Vi har talt om at købe en kortlægningsmaskine mere, og vi har spurgt, om vi kan leje 

boligforeningens kontor en dag om ugen og lægge korte her. Bliver det et ja, er der plads 

til et hold kort læggere mere. Er kortene ikke på hjemmesiden eller forkerte, hører jeg 

straks herom.  

  

Klubberne  6 hold med 60 spillere pr hold er 360 spillere om ugen, hertil kommer ca. 30 spillere i 

forårssæson. Buen er et populært sted. I gennemsnit spiller hvert medlem 1,5 gang om 

ugen. Trods det er ventelisten til eftermiddagsholdene vokset, derfor foreslår vi et 

formiddagshold. Vores ønske om at være 60 spillere på samtlige spilletidspunkter er 

gået i opfyldelse. Tilrettelæggelsen af turneringerne lettes og gennemførelserne bliver 

roligere mindre støjfyldt, 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.  
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Corona nedlukningen gav en brat afslutning. Vi fik ikke afsluttet klubmesterskabs 

turneringen på holdene, ingen klubmestre ingen enkeltmandsturneringer og ikke mindst 

ingen vinpræmier. Den optjente vin vil blive udleveret i første spilleuge i den nye sæson. 

 

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

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

 

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

 undervisning. I alt har 12 deltaget i begynderundervisningen.  

Torsdag formiddag har Anders og jeg undervist ca. 30 deltagere i Nordisk standard Bog i 

efteråret 2019 

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. Den 7.- og 8. nov. inviterer vi til nyt kursus. 

Interessen for at dygtiggøre sig gør, at mange medlemmer tager på højskole. 

 

Distriktsturneringer Distriktet har i år afviklet distriktsfinale i MixPar.  

 Har følgende kvalificeret sig: 

 DamePar  Pia & Tina 7. plads DM fri tilmelding 

SeniorPar  Svend & jeg 6.  plads DM fri tilmelding 

MixPar  Vivian Bo Poulsen & Henning Langbak 

 Øvrige turneringer blev aflyst 

 

Turneringer Sølvturneringen måtte aflyses pga. Covid-19 

 

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

faciliteterne er ok. Vi søger om at have kortlægning i deres tidligere kontor og 

ophængning af et skab til Computer og printer. 

 Jeg vil ikke nævne ”spillestøjen” nu har jeg gjort det. 

 

Hjemmesiden Anders har i år lavet en ny hjemmeside og redigeret den. Jeg tror, vi har 

bridgeklubbernes mest oplysende hjemmeside. 

 

Kaffeordningen Som I kan se af regnskabet, bibringer kaffeordningen til klubbens økonomi godt 100 kr. 

pr medlem. 

  

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. 

 

G.V. Spindlervej Sidste år gav generalforsamlingen tilladelse til at bestyrelsen undersøgte muligheden 

 For, at vi kunne købe den gamle træskofabrik på G V Spindlersvej 4 for efter et køb at 

indrette den til Bridgehus. Der blev nedsat 2 udvalg et økonomiudvalg og et 

husbygger/renoverings/indretningsudvalg. Straks blev kommunen søgt om ejendommen 
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kunne ændre status fra erhvervsejendom til Bridgehus/undervisning/spillested. Efter 

grundige forhandlinger lykkedes det. Økonomiudvalget arbejdede med financiering af 

køb, søgning af fonde, klubaktier og forhandling med ejeren. 

 Husbygger/renoverings/indretningsudvalg besigtigede først ejendommen og kom med 

meget gode forslag til renovering, ombygning og indretning til bridgehus. I begge udvalg 

var stor optimisme, entusiasme, arbejdsomhed og håb om projektet ville lykkes. Som I 

ved, lykkedes det ikke at nå til enighed om prisen. Dette projekt måtte opgives. Tak til 

udvalgene for en super indsat. 

 

Fremover Covid-19 har eftertrykkelig sat sit præg på afslutningen på sæson 2019-20 og meget 

tyder på, den også vil præge den kommende sæson. Som det ser ud, har vi et 

forsamlingsforbud med max 100 personer og 2 m2 pr. person. Vores lokale er ca. 100m2 

et spillebord kunne stå i foyeren. Eller der kan spilles med 40 spillere 2rækker ad gangen 

dvs. en række holder fri hver 3. uge. Det er muligheder den nye bestyrelsen, må se på. 

Ud over det kan man spille Mitchel hvor nord sidder fast og syd vandrer. Og det er kun 

nord der rører ved bridgematen. Der skal selvsagt være sprit, mundbind kan også 

inddrages. Jeg har på højskole spillet med skærme, det var meget støjfyldt. 

Kaffeordningen vil det være nødvendigt at omorganisere evt. reducere. 

. 

I næste sæson: Tilmeldingen til næste sæson er næsten færdig. Det ser ud til at alle eftermiddagshold 

fortsætter med 60 deltagere. Til aftenholdene er der tilmeldt færre deltagere 

 Formiddagsholdet har pt. 38 deltagere et par mere vil være ideelt. 

 

 Begynderkursus onsdag aften fra sept – dec 

 Kursus for fortsættere torsdag formiddag fra sept – dec.  

 Kursus for klubspillere med Jacob Røn i nov. 2 niveauer 

 Kursus i Nordisk Standard Bog 4 onsdag aften jan- april 

 Spilletræning for begyndere torsdag formiddag fra jan – april 

 Bridgebladet fås i klublokalet 

 

Bestyrelsen Gennem sæsonen har vi løbende haft 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 for længst forbi. Sommeren er på hæld og en 

ny bridgesæson venter. 

  

 Her ved generalforsamlingen vil jeg udtrykke klubbens tak 

 Tak til underviserne for god undervisning Ulrich, Carsten og Anders og mæ siel 

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

 Tak til Kortlæggerne Carsten og Jens det har været nogle gode kort. 

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

 Tak til turneringstilrettelæggerne Anders mandag eftermiddag, Carsten tirsdag aften, 

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

 Tak for kaffe Grethe tirsdag og torsdag eftermidddage og alle andre kaffebryggere 

 Tak til alle medlemmer for stor opbakning til klubben 

 Sidst og ikke mindst tak til bestyrelsens indsatsen, samarbejdet og samværet i 

bestyrelsen. 
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14 Aflæggelse af regnskab 

 

15 Indkomne forslag Forslag fra bestyrelsen 

 

16 Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Karl Anton og Tina modtager genvalg Henning modtager ikke genvalg 

Nyvalg af 2 medlemmer bestyrelsen foreslår Inger Jakobsen og Helle E. Sørensen  

 

17 Valg af revisor Knud Mørk Jensen modtager genvalg. 

  Revisor suppleant Kjeld Kjær modtager genvalg 

 

18 Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 

 

 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,- 

 

19 Godkendelse af budget 

20 Eventuelt  

-0- 

 

 Påskønnelser: 

 Underviserne Ulrich, Carsten og Anders og mæ siel 6 fl 

 Opstiller Kjeld, Lars og Flemming Bo. 6 fl 

 Kortlæggerne Carsten og Jens  4 fl. 

 Turneringslederne Lea, Jørgen, og Gitta 6 fl 

 Turneringstilrettelæggerne Anders, Carsten, Arne og Lars, Lea og Poul  12 fl 

 Tak for kaffe Grethe  2 fl 

 

  36 fl 


