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Beslutningsreferat fra klubbens ordinære generalforsamling  
torsdag d. 21. april 2022 kl. 17:00 
 
Mødet blev afholdt hos Ørnbøls Kultur & Festcenter, Hestkærvej 4, 9800 Hjørring. 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Aflæggelse af regnskab 

4. Ændring af vedtægter 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

8. Fastsættelse af kontingent for den følgende sæson 

9. Godkendelse af budget for den følgende sæson 

10. Eventuelt 
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Bilag 1: Forslag til vedtægtsændringer 

Ændring af § 1: 
 

Nuværende indhold: 

 
§ 1 Navn og hjemsted 
Klubbens navn er Bridgeklubben af 1973. Klubbens hjemsted er Hjørring 

 

Bestyrelsens forslag til ændring: 

§ 1 Navn og hjemsted 
Klubbens navn er Bridgeklubben af 1973 Hjørring. 
Klubbens hjemsted er Hjørring. 
 

Begrundelse for ændring: 

Navnet på klubben indeholder bynavnet i CVR-registret (Det Centrale Virksomhedsregister) og skal 

naturligvis afspejle dette i vedtægterne. 

Lea Rottbølls ekstra forslag til ændring: 

§ 1 Navn og hjemsted 
Klubbens navn er Bridgeklubben af 1973 Hjørring. 
Klubbens hjemsted er Hjørring. 
Klubbens registrerede binavn: Hjørring Bridgeklub 
 
Begrundelse for ændring: 

I daglig tale omtales vores klub ofte som Hjørring Bridgeklub, hvilket falder naturligt. Derfor synes 
jeg også dette navn bør registreres som et binavn i CVR-registeret, så det både bliver legalt at bruge 
og dermed også bliver et beskyttet navn. 
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Ændring af § 2: 
 

Nuværende indhold: 

 
§ 2 Formål 
Klubbens formål er at samle interesserede bridgespillere til regelmæssige spilleaftener for gennem 
træning, undervisning og turneringsspil at dygtiggøre medlemmerne og fremme kendskabet til og 
interessen for bridge. 
 

Ændres til: 

§ 2 Formål 
Klubbens formål er at samle interesserede bridgespillere til regelmæssige spilledage for gennem træning, 
undervisning og turneringsspil at dygtiggøre medlemmerne og fremme kendskabet til og interessen for 
bridge. 
 

Begrundelse for ændring: 

Ordet ”spilleaftener” er erstattet af ”spilledage”, som er mere dækkende for klubbens aktiviteter. Der 
spilles ikke kun om aftenen, som dengang klubben startede, men også på andre tidspunkter af dagen 
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Ændring af § 4: 
 

Nuværende indhold: 

 
§ 4 Bestyrelse 
Klubben ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad 
gangen, således at halvdelen er på valg hvert år. I tilfælde af at bestyrelsen består af et ulige antal 
medlemmer, vælges lige antal i lige år og ulige antal i ulige år. Hvor der vælges bestyrelsesmedlemmer 
for 1 år, fastsættes det af generalforsamlingen, hvem der er valgt for 1 år. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er 
beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af 
stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
 
Ved vakance kan den tilbageværende bestyrelse udpege en eller flere stedfortrædere, som fungerer 
indtil næste ordinære generalforsamling. 
 
Generalforsamlingen vælger 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Begge vælges for 1 år ad gangen. 
 

Bestyrelsens forslag til ændring: 

§ 4 Bestyrelse 
Klubben ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad 
gangen, således at halvdelen er på valg hvert år. I tilfælde af at bestyrelsen består af et ulige antal 
medlemmer, vælges der skiftevis et lige antal og et ulige antal hvert andet år. Hvor der vælges 
bestyrelsesmedlemmer for 1 år, fastsættes det af generalforsamlingen, hvem der er valgt for 1 år. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er 
beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af 
stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
 
Ved vakance kan den tilbageværende bestyrelse udpege en eller flere stedfortrædere, som fungerer 
indtil næste ordinære generalforsamling. 
 
Generalforsamlingen vælger 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Begge vælges for 1 år ad gangen. 
 
Begrundelse for ændring: 

Sætningen ” I tilfælde af at bestyrelsen består af et ulige antal medlemmer, vælges lige antal i lige år og 
ulige antal i ulige år” erstattes med ” I tilfælde af at bestyrelsen består af et ulige antal medlemmer, 
vælges der skiftevis et lige antal og et ulige antal hvert andet år”. Siden bestyrelsen blev udvidet fra 5 til 7 
medlemmer kunne vi ikke overholde den gamle formulering, da det blev lige modsat, det der stod i 
vedtægten. 
 

Lars Aage Jensens ekstra forslag til ændring: 

§ 4 Bestyrelse 
Klubben ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad 
gangen, således at halvdelen er på valg hvert år. I tilfælde af at bestyrelsen består af et ulige antal 
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medlemmer, vælges der skiftevis et lige antal og et ulige antal hvert andet år. Hvor der vælges 
bestyrelsesmedlemmer for 1 år, fastsættes det af generalforsamlingen, hvem der er valgt for 1 år. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er 
beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af 
stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
 
Ved vakance kan den tilbageværende bestyrelse udpege en eller flere stedfortrædere, som fungerer 
indtil næste ordinære generalforsamling. 
 
Begrundelse for ændring: 

Sætningen ”Generalforsamlingen vælger 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Begge vælges for 1 år ad 
gangen” skal slettes fra denne paragraf, da dette indhold allerede er i dagsordenen i §7 
Generalforsamlingen.  
 

 

Ændring til § 5: 
Nuværende indhold: 

§ 5. Turneringsledelse 
Bestyrelsen udpeger en turneringsleder, der forestår såvel turneringer som de almindelige spilleaftener. 
 
Ændres til: 

§ 5. Turneringsledelse 

Bestyrelsen udpeger en uddannet turneringsleder, der har det overordnede ansvar for alle 

turneringer, der spilles i klubben og får samtidig ansvaret for de personer, der skal være med til at få 

turneringerne afviklet efter gældende regler. 

Begrundelse for ændring: 

1. Det er vigtigt at den ansvarlige turneringsleder er uddannet, for at sikre at klubben spiller 

efter gældende regler. 

2. Der spilles ikke kun om aftenen, hvorfor ordet ”spilleaftener” ikke giver mening mere. 
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Ændring til § 7: 
Nuværende indhold: 

§ 7 Generalforsamling 

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 
april måned. 
 
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende: 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Aflæggelse af årsregnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
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 
 
Generalforsamlingen skal indvarsles på en almindelig spilleaften senest 14 dage før afholdelsen. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde 
senest 5 dage inden generalforsamlingens afholdelse. 
 
Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, og 
alle punkter på dagsordenen afgøres ved simpel stemmeflerhed. Undtaget herfra er forslag til 
vedtægtsændringer, som kun kan vedtages med mindst 2/3´s majoritet af de på 
generalforsamlingen fremmødte medlemmer, samt forslag om klubbens opløsning, som kun kan 
vedtages med mindst 2/3´s majoritet af samtlige klubbens medlemmer. 
 
Såfremt et forslag om klubbens opløsning opnår tilslutning fra 2/3 af de på generalforsamlingen 
fremmødte, men ikke tilslutning fra 2/3 af samtlige klubbens medlemmer, indkaldes med mindst 7 
dages varsel til en ny generalforsamling, hvor forslaget da, uanset antallet af fremmødte 
medlemmer, kan vedtages med 2/3´s majoritet af de på generalforsamlingen fremmødte 
medlemmer. 
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen finder det påkrævet, eller inden 1 
måned efter at mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt har fremsat ønske herom. Indkaldelse 
til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden 
og eventuelle forslag. 
 
Skriftlig afstemning om forslag kan forlanges af blot ét medlem. Skriftlig afstemning er obligatorisk 
ved valg mellem flere kandidater. 
 
Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet underskrives af 
referenten og dirigenten og indsættes i forhandlingsprotokollen, samt lægges på klubbens 
hjemmeside 
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Bestyrelsens forslag til ændring: 

Afsnittet: 

”Generalforsamlingen skal indvarsles på en almindelig spilleaften senest 14 dage før afholdelsen. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 

5 dage inden generalforsamlingens afholdelse.” 

 

Ændres til: 

”Generalforsamlingen skal indkaldes med 14 dages varsel ved offentliggørelse på klubbens 

hjemmeside og ved udsendelse af mail til alle klubbens medlemmer. Begge dele skal indeholde 

generalforsamlingens dagsorden. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 
5 dage inden generalforsamlingens afholdelse.” 
 

Begrundelse for ændring: 

1. Ordet ”spilleaften” er ikke dækkende for alle klubbens turneringer og skal derfor ikke indgå i 

vedtægterne. 

2. Det bør være muligt at benytte sig af digital kommunikation til at indkalde til 

generalforsamlinger. Det er blevet en helt almindelig måde at kommunikere på i mange 

andre situationer. 

 

Jytte Hedegaards ekstra forslag til ændring: 

Sætningen ”Der kan stemmes ved fuldmagt. Et medlem kan ikke stemme ved flere end en enkelt 

fuldmagt” tilføjes §7 Generalforsamlingen.  

Begrundelse for ændring: 

Dette er i overensstemmelse med Dansk Bridgeforbunds vejledning til standardvedtægter der lyder 

således: ”Det at være medlem af en bridgeklub knytter sig til medlemmets personlige interesse for 

bridge og klubben (i modsætning til fx en aktionærs økonomiske interesse i et aktieselskab) og der 

bør derfor kun i undtagelsestilfælde kunne stemmes ved fuldmagt. Man skal dog heller ikke 

afskæres fra at gøre sin demokratiske ret gældende, hvis man bliver syg eller på anden måde 

forhindret i at møde op på generalforsamlingen. Derfor foreslås det i standardvedtægterne, at det er 

tilladt at stemme via fuldmagt, men at hvert medlem højst kan medbringe en enkelt fuldmagt.” 
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Ændring til § 10 og § 12: 
Nuværende indhold: 

§ 10 Tegningsregel 
Foreningen tegnes af formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. 

 

§12 Tegning og hæftelse 
Klubben tegnes af formanden.  
 
Ved økonomiske dispositioner over kr. 25.000 eller ved låneoptagning kræves dog underskrift af formand 
og kasserer i forening.  
 
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.  
 
Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler 
klubben. 

 

Ændres til: 

§10 Tegning og hæftelse 
Klubben tegnes af formanden.  
 
Ved økonomiske dispositioner over kr. 25.000 eller ved låneoptagning kræves dog underskrift af formand 
og kasserer i forening.  
 
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.  
 
Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler 
klubben. 
 
Begrundelse for ændring: 

Da §10 og §12 begge omhandler, hvem der tegner klubben, erstattes den nuværende §10 med den nye 
§12, som blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 4. april 2022. Herefter er der igen 
kun 11 paragraffer i vedtægterne. 
 
Indholdet af denne paragraf er nu helt i overensstemmelse med Danmarks Bridgeforbunds anbefaling af 
en sådan paragraf. 

 


