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Formandens beretning mandag den 5. maj 2008 kl. 18.00 i Jyderup Hallen

Velkommen til den ordinære generalfor. IiJy Br. Klubben er stiftet den 1. sep. 1958, 
så jubilæet er nært forestående. Klubben har 62 medl. Heraf er 10 kursister.

Vi har som sædvanlig spillet både hold og makkerpar. I makkerparturn. spillede vi 3 
gange i lukkede rækker, derefter rykkede 2 par ud af A-rækken og 2 par rykkede op 
fra B-rækken. Så spillede vi 4 gange på samme måde. Der var ingen op-og 
nedrykning mellem B-ogC-rækken. Vi spillede på samme måde efter jul og 
klubmestre blev Sonja Rasmussen og Flemming Larsen. Til lykke! Slutstillingen bliver 
læst op ved præmieoverrækkelsen! I holdturn. var der 3 rækker a`4 hold før jul. 
Efter jul var de kun 3 hold i C-rækken, og det gjorde regnskabet meget besværligt for 
den række. Resultaterne af de 2 runder hold i 2008 bliver læst op i forbindelse med 
præmieoverrækkelserne lige efter generalforsamlingen. Tak til de 3 turneringsle. 
Susanne Post, Preben Jakobsen og Ole Svinth, som sørger for retfærdighed, når vi 
dummer os ved bordet. Kursisterne har spillet i deres egen række i hele april, og jeg 
håber, at de fortsætter i klubben i næste sæson.

Sæsonens forløb:

Top 16 blev vundet af Benny Madsen.

Jeg lovede sidste år at fortælle om, hvordan det gik deltagerne ved DM. Det gik ikke 
godt. Lene og Pia blev nr. 28 i damepar, Ole og Hanne nr. 37 i veteran, og Anne 
Grete og Preben nåede ikke i finalen i mix. 

Ved juleafslutningen fik vi gløgg og æbleskiver, klubben gav og vi spillede 
enkeltmands med fri lodtrækning i 4 rækker. Vinderne blev Spar. Per Quist Nielsen 
197, hjerter Marianne Cederholm/Oe Svinth 93, ruder Birgitte Sørensen 98, klør 
Peter Jarløv 114. 

Jyderup Bridgeklub er jo medlem af Danmarks Bridgeforbund, og det giver os ret til 
at deltage i forbundets officielle turneringer. Vi havde 2 hold i mellemrækken, Lene 
Holst og Ole Svinth, de blev begge i rækken, 1 hold i serie 1, de vandt, så Susanne 
Post med makker, Anne Grete Svare- Preben Jakobsen + endnu 1 par rykker op i 
mellemrækken. Jeg har stadig 1 hold i serie 2. I pokalturneringen ”Netbridge cup” 
vandt Lene Holst´s hold 3 kampe og mit hold vandt 1 kamp.



En del af os har deltaget i Distrikt Vestsjællands officielle mesterskaber, som giver 
adgang til DM for de bedst placerede. Lene Holst og Heidi Q. Nielsen blev nr. 3 i 
damepar, og Lene med makker blev nr. 2 i åben par, så de er kvalificerede til DM i 
Vingsted til sommer.

Jy  Br. har afholdt en lokal sølvpointturnering for klubbens egn medlemmer. I A-
rækken vandt Gitte Kristensen og Birgitte Daugaard ,og i B-rækken vandt Anne og 
Arne Jakobsen. Vi har også spillet en venskabsmatch med Bridgelogen Roskilde, de 
kom på besøg hos os for at introducere os til brugen af bridgemate. Her blev 
vinderne Lene Holst-Hans Henning Nielsen i A-rækken Det var to gode oplevelser. 
Problemet med at afholde andre arrangementer på spilleaftner er, at sæsonen 
bliver forlænget. I år slutter vi således først den 19 maj. Hvad gør vi ved det?

Næst år spiller vi igen både makkerpar og hold, og kursisterne bliver blandet med 
nogle af begynderne fra i fjor. Vi holder fast ved de 2 små rygepauser. Næste år får 
rygerne forhåbentlig tag over hovedet. Det er jo jubilæumssæson næste år, så der 
skal være fest. Det bliver den nye bestyrelse der skal arrangere, men vi forestiller os 
noget i retning af, at vi spiller kort en lørdag eftermiddag og så spiser middag 
sammen med evt. medbragte ægtefæller/partnere om aftenen.

Økonomien ser pæn ud. Den vil Gunna fortælle om senere. Under indkomne forslag 
–bridgemate- vil I høre om, hvad vi foreslår at bruge en del af vores formue på.

Vi vil gerne tilbyde undervisning til personer, der har lyst til at prøve at spille i Jy Br. 
Hvis vi fortsætter med ”undervisning” kl.18.30-19.00, vil vi gøre det mere målrettet 
til enkelte grupper. Vi har ikke sommerbridge, men i kan finde tilbuddene på vores 
hjemmeside og i Dansk Bridge for maj.

Tak til alle for sæsonen. Tak til alle jer medlemmer for en hyggelig sæson. Tak til 
Jens Lundberg for en meget flot og ajourført hjemmeside (2 fl.) Tak  til besty. for 
godt samarbejde og godt arbejde. Tak til Hallen Svend (2 fl.), der fandt plads til os til 
trods for ombygningen. Vi har siddet lidt klemt, men Hallen har lovet, at det bliver 
bedre i næste sæson. En særlig tak til Anni Pedersen der pga. sygdom er trådt ud af 
best. (6 fl.)

Til slut vil jeg ønske jer alle en god sommer, jer håber naturligvis, at vi alle mødes 
her igen i næste sæson. Tak for i år.



Jyderup Bridgeklub, generalforsamling den 5. maj 2008

Forslag til vedtægtsændring P. 4: Klubbens regnskabsår går fra 1-5 til 30 -4.

Vi ændrede det til at følge kalenderåret, fordi vi fik medlemstilskud efter fritidsloven 
fra Tornved kommune. Nu er vi Holbæk kommune, og de giver kun tilskud til 
personer under 25 år!



Regnskab for Jyderup Bridgeklub

Resultatopgørelse for perioden 31.12.06 - 31.12.07

Indtægter Udgifter

Kontingenter ialt: 33.010,00 Leje lokaler/inventar 5.500,00
Forår 7.460,00
Efterår 22.350,00 Vinpræmier/gaver 6.442,00
Bridgeelever 3.200,00

Danmarks Bridgeforbund 15.587,00
Bronzepoint 1.376,00

Renteindtægt 9,61 Kontingent 14.211,00

Deltagelse i DM 1.000,00

Juleafslutning 1.155,00

Tilskud fra kommunen 1.512,00 Administration ialt 3.727,57
Webhotel 198,75
Kontorartikler 1.096,00
Gebyrer 775,00
Annoncering 1.337,82
Best. middag 320,00

Vedr. 2006 1.388,00
Juleafslutning 840,00
Bronzepoint 548,00

Indtægter ialt: 34.531,61 Udgifter ialt 34.799,57
Årets resultat          + -267,96

Balance 34.531,61 34.531,61



Status pr. 31.12. 2007

Aktiver Passiver

Likvide aktiver

Kontantbeholdning 2.603 Egenkapital
Bankbeholdning 45.583 pr. 1.1.07 27.527
Julegløgg -1.155
(betalt 2008) Årets resultat -268
Jyderuphallen -2.600
(betalt 2008) Julegløgg 2006 840
Focus - vin -2.880 Bronzepoint 2006 548
(betalt 2008)
Tilskud -9.975 Kassedifference 1.445
(tilbagebetalt 2008)
Annoncer
(betalt i 2008) -656
Bronzepoint
(betalt 2008) -828

Aktiver 
pr. 31.12.2007 30.092 30.092

Den 3. maj 2008

Gunna Steffensen
Kasserer

Revisors erklæring
Foranstående regnskaber er revideret. Bogføringen er sammenholdt med kassebilag.
 Kasse- og bankbeholdning er afstemt.

Ole Svinth Peter Jarløv
Revisor Revisor



Status pr. 30.4.2008

Aktiver Passiver

Kontantbeholdning 0 Egenkapital pr. 1.1.08 30.092

Bankbeholdning 38.985 Periodens resultat -9.201

Julegløgg 2007 1.155
Lokaleleje 2007 2.600
Vinpræmier 2007 2.880
Annoncer 2007 656
Bronzepoint 2007 828
Tilbagebetalt tilskud 9.975
(Holbæk kommune)

Aktiver 
pr. 30.4.2008 38.985 38.985

Den 3. maj 2008

Gunna Steffensen
Kasserer

Revisors erklæring
Foranstående regnskaber er reviderede. Bogføringen er sammenholdt med kassebilag.
 Kasse- og bankbeholdning er afstemt.

Ole Svinth Peter Jarløv
Revisor Revisor



Jyderup Bridgeklub
GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN
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Referat:

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.
Flemming Larsen blev valgt til dirigent.
Kirsten Klæbel og Susanne Post blev valgt til stemmetællere.
Dirigenten konstaterede at Jyderup Bridgeklubs ordinære generalforsamling var indkaldt i 
henhold til vedtægterne.

2. Formandens beretning.
Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.
Se beretningen ved ….

3. Aflæggelse af regnskab
Kasseren fremlagde regnskabet.
Der var konstateret en kassedifference på 1.445 Kr., som hverken kasser eller revisorer har 
kunne finde årsagen til.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
Se regnskabet ved ….

4. Indkomne forslag.
a. Anskaffelse af Bridgemate  . (Bestyrelsen)

Der var en livlig debat om anskaffelse af Bridgemate og evt. kortblandemaskine.
Formanden fortalte at Jens Lundberg havde tilbudt at stille sin bærbare PC til 
rådighed for klubben, således klubben i første omgang ikke behøver, at anskaffe en 
sådan. Jens Lundberg tilbød også at varetage betjening af Bridgemate.

Finansiering af Bridgemate og eventuel anskaffelse af kortblandemaskine blev også 
debatteret, og følgende blev foreslået af medlemmerne:
- ”Gave” fra medlemmerne til klubben i anledning af klubbens 50 års jubilæum i 

september.
- Reducerer mængden af vin-præmier, og benytte pengene til anskaffelse af 

Bridgemate.
- Afslutningsvis tilbød Aage Schwartz at fremskaffe 25% af anskaffelsesprisen til 

kortblandemaskinen, hvis medlemmerne hver betaler 100 Kr. og at 
kortblandemaskinen indkøbes sammen med Svinninge Bridgeklub.



Generalforsamlingen anbefalede indkøb 15 stk. Bridgemate.

Anskaffelse af Bridgemate og kortblande maskine beløber sig til:

Anskaffelser ifm BRIDGEMATE til Jyderup Bridgeklub

Antal Komponent  stk. pris  Samlet pris 
15 Bridgemate  kr.    1.050,00  kr.       15.750,00 
1 Server + USB Konverter  kr.    1.450,00  kr.         1.450,00 
1 Adapter  kr.       100,00  kr.             100,00 
1 Kommunikationskabel  kr.       200,00  kr.             200,00 
3 TU-nøgle  kr.          20,00  kr.               60,00 
  
 I ALT   kr.  17.560,00 
    
1 PC (f.eks. Dell Inspiron 1721)  kr.    6.000,00  kr.         6.000,00 
1 Printer  kr.       500,00  kr.             500,00 
  
 I ALT   kr.    6.500,00 
    
1 Kortblandemaskine  kr. 23.400,00  kr.       23.400,00 
3 Kortmapper (32 stk)  kr.    1.248,00  kr.         3.744,00 
9 Kort, 7 bar, Offason (12 stk)  kr.       214,00  kr.         1.926,00 
  
 I ALT   kr.  29.070,00 

    
    
 TOTAL   kr.  53.130,00 

b. Ændring af regnskabsår så det følger Bridgesæsonen  . (Bestyrelsen)
Generalforsamlingen vedtog enstemmigt ændring af regnskabsår, således det følge 
bridgesæsonen.

c. Der er 2 bridgeklubber i Jyderup som begge overvejer køb af nye borde. Jeg vil   
foreslå at man evt. kunne enes om fælles borde. (Anne Bresnov)
Generalforsamlingen forkastede forslaget med 21 stemmer imod og 7 stemmer for.
Det skal bemærkes, at Jyderup Bridgeklub ikke overvejer at udskifte klubbens 
bridgeborde.

5. Fastlæggelse af kontingent.
Kontingent fastholdes, såfremt der ikke kommer stigninger i kontingentet til Danmarks 
Bridge Forbund (DBF).
Formanden forventer ikke kontingentstigning fra DBF på mere end maximalt ca. 10 Kr. pr. 
medlem.



Jyderup Bridgeklub
6. Valg af bestyrelsesmedlemmner:

a. Hanne Knudsen Valgt af generalforsamlingen.
b. Lene Holst Valgt af generalforsamlingen.
c. Gunna Steffensen Valgt af generalforsamlingen.
d. Per Quist Nielsen Valgt af generalforsamlingen.
e. Bestyrelsesmedlem for 1 år. Jens Lundberg valgt af generalforsamlingen.

7. Valg af bestyrelsessuppleant:
a. Susanne Freese Valgt af generalforsamlingen.

8. Valg af revisor:
a. Ole Svinth Valgt af generalforsamlingen.

9. Valg af revisorsuppleant:
a. Max Hansen Valgt af generalforsamlingen.

10. Valg af delegerede til distriktets ordinære generalforsamling.
Hanne Knudsen og Lene Holst deltager i distriktets ordinære generalforsamling.

11. Eventuelt.
Under Formandens beretning blev følgende emner debatteret:

- SPILLELOKALE; Næste sæsons placering af spillelokale i Jyderup Hallen er endnu ikke afklaret. 
Klubben afventer en beslutning fra hal-bestyrelsen.

- SØLV-TURNERING; Ekstra turneringer (f.eks. ”Spil med på Landsholdet”) kan eventuelt lægges i 
uge 7, da denne type turneringer er for alle klubbens medlemmer, da man skal alligevel skal 
melde sig til turneringen.

- SÆSONAFSLUTNING: Fra et af medlemmerne blev det fremført, at sæsonen bør afsluttes senest 
med udgangen af april måned.

Klubbens hjemmeside.
Jens Lundberg fortalte at;
- Klubbens hjemmeside har skiftet domæne, og at prisen er ca. 180 Kr. om året.
- Bridgecentralen til tider har voldt en del problemer.
- Hvis klubbens medlemmer ønsker mulighed for at deltage aktivt på klubbens Web Blog, 

kan man henvende (pr. e-mail) sig til Jens og få brugernavn og kode.

Formanden takkede generalforsamlingen for god ro og orden..

Generalforsamlingen sluttede med spisning og en parturnering i 2 4-bords rækker.


