
Jyderup Bridgeklub

GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN 
MANDAG DEN 30.APRIL 2007 KL. 18.00

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent (Flemming Larsen)

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Indkomne forslag (ingen)

5. Fastlæggelse af kontingent (uændret)

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Kirsten Klæbel ønsker ikke genvalg (Heidi Quist Nielsen blev valgt)
Anni Pedersen er villig til genvalg (valgt)
Hans Henning Nielsen er villig til genvalg (valgt)

7. Valg af bestyrelsessuppleant
Heidi Quist Nielsen er villig til genvalg (Susanne Freeze blev valgt)

8. Valg af revisorer
Peter Jarløv er villig til genvalg (valgt)

9. Valg af revisorsuppleant (Bo Sørensen)

10. Valg af delegerede til distriktets ordinære generalforsamling
(1 stemme pr. påbegyndt 25 medlemmer) (Lene H Jensen + Hanne Knudsen 

blev valgt)

11. Eventuelt (Jens Lundberg fortalte om status på hjemmesiden)



Jyderup Bridgeklub
Formandens beretning mandag den 30. april 2007 i Jyderup Hallens cafeteria.

Velkommen til den ordinære generalfors. i Jy. Br. Klubben er stiftet den 1. sep. 58 Kl. har 53 
medl. Heraf er de 12 begy. 

Vi har som sædvanligt spillet både makkerpar og hold. I makkerparturn. spillede vi uden 
slange 3 gange derefter 2 par op og ned og så 4 gange uden op og nedrykn. Vi gentog 
proceduren efter jul, og klubmestre blev Lene Holst Jespersen og Thomas Nielsen.

I holdturn. spillede vi 4 gange 3 kampe i en A- og B- række. Resultaterne fra sidste runde 
bliver læst op ved præmieoverrækkelsen, som sker umiddelbart efter generalf.  De sidste 2 
spilleaftener deltog begynderne i en lukket række, jeg håber, de har mod på at fortsætte i 
klubben. Vi fortsætter med at spille her i Hallen på de samme vilkår i næste sæson. Tak til 
turneringslederne Ole Svinth og Preben Jakobsen, som dømmer strengt og retfærdigt, når vi 
gør underlige ting ved bridgebordet.

Sæsonens forløb: 

Top 16 blev vundet af Ole Svinth.

Ved DM i Vingsted skaffede Lene H. Jespersen og Pia Larsen en ekstra plads til distriktet, og 
det samme gjorde Ole Svinth med makker i veteranrækken.

Vi holdt juleafslutn. med gløgg og æbleskiver, -klubben gav- og vi spillede 
enkeltmandsturnering, her vandt Hans Henning Nielsen og Bo Sørensen de 2 rækker.

Damedivisionsholdet rykkede ned i 2. Division. 

Vi har haft 1 hold i mellemrække 1 og 2 i mellemrække 2.

2 hold + spillere på 1 hold i serie 2 i Distriktet.

En del af os har deltaget i Distrikt Vestsjællands mesterskaber, som giver adgang til DM. Kom 
til næste års generalforsamling, så får I resultaterne fra DM! Lene og Pia, Lene og Thomas, 
Anne Grete og Preben i 2 rækker, Ole og jeg skal til DM i Vingsted.

Pokalturn. Her har vi haft spillere på 3 hold.

Som tidligere nævnt spiller vi hold- og makkerparturn. igen til næste år. Men vi tilbyder 
begynderne en række for sig selv i hvert fald til jul. Vi holder fast ved de 2 indlagte 
rygepauser.

Økonomien ser pæn ud. Den vil Ole gennemgå (revisor) Gunna, som er kasserer, er på 
arbejde, forårskoncert på Kalundborg Gymnasium. Vi fortsætter med vinpointene, men vi øger 
til 40, 30 20. Det har vi taget lidt hul på i år, så vi har rundet vinpointene op.

Vore spilleborde har det ikke for godt, vil nogen hjælpe med en skruetrækker?

Vi trænger til nye meldekort, men de er dyre.

Vi har ikke planlagt undervisning, men vi vil gerne tilbyde det, hvis I kender nogen, der vil 
spille i JYDERUP BRIDGEKLUB. Vi vil også gerne tilbyde jer gennemgang af bridgeproblemer, 
men vi arbejder på at finde en anden form end i år.

Vi har ikke sommerbridge, men i kan finde tilbuddene i DANSK BRIDGE. På vores hjemmeside 
kan I se de tilbud, som er blevet sendt til Jy. Br.

Bestyrelsen har delt arbejdsopgaverne mellem sig, og jeg takket alle for godt arbejde og godt 
samarbejde. Tak til alle jer medlemmer for en hyggelig sæson. En særligt stor tak til Jens 
Lundberg for den meget flotte og altid a jourførte hjemmeside. ( 2 fl.). Jeg håber, at I alle har 
nydt sæsonen, det har jeg, og jeg håber naturligvis, at vi ses igen til næste år . Her!

Til slut en tak til Kirsten Klæbel for 3 års godt og omsorgsfuldt arbejde i bestyrelsen for Jy, Br. 
Tak for din fine indsats. ( 6 fl).






