
Jyderup Bridgeklub
GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN

MANDAG d. 27. APRIL 2009, KL. 18.00

PROGRAM

18.00-ca.19:00: Generalforsamling
19:00-ca.20:30: Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

enten Skinke med flødekartofler og salat (Kr. 75,00)
eller Smørrebrød (Kr. 20,00 pr. stk.)

20:00-ca.20:30: Præmieoverrækkelse
20:30-ca.22:30: Makkerparturnering

(makker ved lodtrækning inden for rækken)

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Aflæggelse af regnskab

4. Indkomne forslag.
a. Ændring af klubbens vedtægter  .
b. Anskaffelse af Kortblandemaskine.

5. Fastlæggelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
a. Jens Lundberg modtager genvalg
b. Hans-Henning Nielsen modtager genvalg
c. Heidi Quist Nielsen modtager genvalg

7. Valg af bestyrelsessuppleant:
a. Susanne Freese modtager genvalg

8. Valg af revisor:
a. Peter Jarløv modtager genvalg

http://www.jyderupbridge.dk/arkiv/20090427_forslag_vedtaegter.pdf


9. Valg af revisorsuppleant:
a. Bo Sørensen modtager genvalg

10. Valg af delegerede til distriktets ordinære generalforsamling.

11. Eventuelt.



Jyderup Bridgeklub
Formandens beretning mandag d. 27.april 09 kl. 18.00 i Jyderup Hallen

Velkommen til den ordinære generalforsamling i Jyderup Bridgeklub i vores 50 års 
jubilæumssæson. Vi har p.t. 60 medlemmer.

Vi startede sæsonen med at bruge en masse penge til indkøb af Bridgemate til 15 borde, bærbar 
computer og en printer. Efter få og små problemer er bridgemate kommet til at fungere rigtig fint, 
og det er mit indtryk, at langt de fleste er godt tilfredse med den.

En sæson slutter hos os med top 16, men den afholdes efter generalforsamlingen, så dens resultat 
kommer først med i den efterfølgende beretning. Lene Holst vandt top 16 for sæsonen 07-08.

Som vi har gjort næsten siden klubbens start, har vi spillet både hold og makkerparturnering. I 
makkerparturneringen spillede vi efter vort sædvanlige mønster. Dvs 3 gange i lukkede rækker, op- 
og nedrykning med nulstilling af point, 4 gange i lukkede rækker. Så var det jul! Efter nytår fortsatte 
vi på samme måde og klubmestre blev Susanne Post og Anne Grete Svare. Til lykke! Slutstillingen 
er sat op på opslagstavlen. I holdturn. var der 4 hold i A og B rækken. Der var 10 par = 5 hold i C 
rækken, så de spillede en kombineret hold og makkerparturn. Resultaterne af de 2 runder hold 
hænger også på opslagstavlen. Vinderne af de 2 runder holdtu. + klubmestrene i makkerpar får 
deres præmier ved præmieoverrækkelsen i forbindelse med spisningen; der bliver de mange 
vinpointflasker også delt ud. Jeg vil gerne takke de 3 turneringsledere: Susanne Post, Preben 
Jakobsen og Ole Svinth som sørger for retfærdighed, når vi dummer os ved bordet. Vi har nedsat 
en appelkommite, som består af de 3 + Kirsten Klæbel. Hvis I føler, at en afgørelse går jer imod, kan 
I appellere.

Vi har ikke haft undervisning i denne sæson, men vi håber på et nyt hold til efteråret. I må gerne 
gøre lidt propaganda for det. Før jul fortsatte Gunna og Hans Henning med de små kurser kl. 18.30 
på spilleaftenen. Efter jul gav jeg lidt undervisning til begynderne.

15. november fejrede Jyderup Bridgeklub sit 50 års jubilæum med en bridgeturnering for klubbens 
egne medlemmer. Ole Svinth og Flemming Larsen vandt. Pårørende var indbudt til den hyggelige 
middag med sang og taler. Vi fik 10 sæt meldekort i gave af DBF, og rigtig mange af jer gav en 
pengegave til hjælp til indkøb af en kortblandemaskine.

Vi havde deltagere ved DM i Vingsted i uge 28. Resultaterne var ikke prangende, men Lene og Heidi 
deltog i Damepar, og Lene spillede også Mix.

Vores juleafslutning var rigtig godt besøgt. Vi er begyndt at spare på pengene, så deltagerne 
betalte selv for gløgg og æbleskiver, mens klubben gav præmierne. Vinderne i de 5 rækker var Otto 
Jensen, Susanne Post, Lene Holst, Susanne Sørensen og Birgitte Keil.

Som medlem af DBF har vi jo ret til at deltage i forbundets officielle turneringer. Vi har haft 
deltagere på 3 hold i mellemrække 2: Lene, HH, Ole, Susanne Post, AGS, Preben. Ingen af dem 
vandt rækken. Heidi og Per har spillet på et hold i serie 1 og Kirsten K, Birgitte Sø., Bo Sø. og jeg 



spiller stadig i serie 2. Lene, Preben og jeg har hver haft et hold i pokalturn. Vignoble Cup, men 
ingen af os kom forbi 3. runde.

En del af os har deltaget i Distrikt Vestsjællands officielle mesterskaber, som giver adgang til DM for 
de bedst placerede. Lene og HH, Heidi og Per, AGS+Preben deltog i Åben par, Anne Grete Svare og 
Preben Jakobsen vandt Veteranturneringen. Min makker og jeg blev nr.4 i dameturn. Her deltog 
desuden AGS og Susanne Post, Lene H og Heidi. I Mixed par blev Ole og jeg nr.3, Lene og HH nr. 8 
desuden deltog Heidi og Per, AGS og Preben. Lene, HH og Oles hold blev nr. 2 i 
Klubholdturneringen. Majbritt og Johnny Madsen blev nr. 2 i deres pulje for begyndere, og de 
deltog også i DM for begyndere, her kom de i den bedste tredjedel.

Vi tog konsekvensen af sidste års dårlige erfaringer med andet end klubturnering på mandage, så 
vi lagde vores sølvpointturnering i uge 7. Hugo Petersen og K E Rasmussen vandt A-rækken. Gitte 
Kristensen og Birgitte Daugaard vandt B rækken.

Næste sæson spiller vi igen både makkerpar og hold. Vi holder fast ved de 2 små rygepauser.

Økonomien vil Gunna fortælle om. Vi har haft et problem med regnskabsafslutningen, fordi vi 
sidste år flyttede regnskabsåret, så det først afsluttes efter at sæsonen er forbi. Der er forslag om 
ændring i forbindelse med vedtægtsændringerne.

Vi tilbyder ikke sommerbridge, men I kan finde mulighederne på vores hjemmeside og i Dansk 
Bridge.

Vi regner med at fortsætte med de små kurser kl. 18.30, og vi tilbyder undervisning for begyndere 
om torsdagen i efteråret 09, i alt 12 gange.

Tak for sæsonen, tak til alle medlemmer for en hyggelig sæson. Tak til Jens Lundberg for en flot og 
ajourført hjemmeside (2 fl.), tak til Hallen, Svend (chokolade) og tak til bestyrelsen for godt 
samarbejde.

Til slut vil jeg ønske jer god bridge om lidt og en rigtig god sommer. Jeg håber naturligvis, at vi alle 
ses igen til næste sæson. Tak for i år!
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GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN

MANDAG d. 

 

1. Valg af dirigent. 

Flemming Larsen blev valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede at Jyderup Bridgeklubs 

henhold til vedtægterne. 

Anne Grete Svare og Gitte Kristensen blev valgt til stemmetællere.

 

2. Formandens beretning. 

Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.

Se vedlagte beretning …. 1)

 

3. Aflæggelse af regnskab 

Kasserens fremlagde regnskabet.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

 

4. Indkomne forslag. 

a. Ændring af klubbens vedtægter

Der fremkom en række bemærkninger fra generalforsamlingen til 

ændringsforslaget.

FORSLAG OM DIREKTE VALG AF FORMAND OG KASSER PÅ 

GENERALFORSAMLINGEN.

i. Lene Holst er betænkelig ved, at formand

generalforsamlingen, da nogen ikke ønsker at deltage i bestyrelsen, hvis 

”kemi’en” 

ii. Anne Grete Svare var enig med Lene Holst.

iii. Preben Jakobsen

kasser. 

iv. Formanden påpeger at både Formand og Kasser tegner klubben udadtil, og 

derfor bør vælges af 

Der stemmes om formanden skal vælges direkte af generalforsamlingen.

 FOR: 

 IMOD:

BLANK:

kræver et flertal på mindst 66%.

Der stemmes om kasseren skal vælges direkte af generalforsamlingen.

 

GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN

MANDAG d. 27. APRIL 2009, KL. 18.00 
 

REFERAT 

Flemming Larsen blev valgt til dirigent. 

Dirigenten konstaterede at Jyderup Bridgeklubs ordinære generalforsamling var indkaldt i 

 

Anne Grete Svare og Gitte Kristensen blev valgt til stemmetællere. 

 

Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen. 

1) 

asserens fremlagde regnskabet. 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

Ændring af klubbens vedtægter (se vedlagte ændringsforslag 

Der fremkom en række bemærkninger fra generalforsamlingen til 

ændringsforslaget. 

FORSLAG OM DIREKTE VALG AF FORMAND OG KASSER PÅ 

GENERALFORSAMLINGEN. 

Lene Holst er betænkelig ved, at formand og kasser skal vælges direkte af 

generalforsamlingen, da nogen ikke ønsker at deltage i bestyrelsen, hvis 

 ikke passer. 

Anne Grete Svare var enig med Lene Holst. 

Preben Jakobsen mener ikke at der er behov for direkte valg af formand og 

Formanden påpeger at både Formand og Kasser tegner klubben udadtil, og 

derfor bør vælges af alle medlemmer. 

formanden skal vælges direkte af generalforsamlingen.
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IMOD: 9 

BLANK: 6, forslaget der dermed nedstemt idet vedtægtsændringer 

kræver et flertal på mindst 66%. 

Der stemmes om kasseren skal vælges direkte af generalforsamlingen.

 

1 

GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN 

 

ordinære generalforsamling var indkaldt i 

 …. 2)). 

Der fremkom en række bemærkninger fra generalforsamlingen til 

skal vælges direkte af 

generalforsamlingen, da nogen ikke ønsker at deltage i bestyrelsen, hvis 

mener ikke at der er behov for direkte valg af formand og 

Formanden påpeger at både Formand og Kasser tegner klubben udadtil, og 

formanden skal vælges direkte af generalforsamlingen. 

6, forslaget der dermed nedstemt idet vedtægtsændringer 

Der stemmes om kasseren skal vælges direkte af generalforsamlingen. 



 

 FOR: 

 IMOD:

BLANK:

kræver et flertal på mindst 

FORSLAG OM ÆNDRING AF REGNS

Generalforsamlingen vedtager at ændre regnskabsåret til perioden 1. April til 31. 

Marts, således regnskabet kan afsluttes inde

 

b. Anskaffelse af Kortblandemaskine

Under forudsætning af, at udgifterne til anskaffelse af kortblandemaskine deles 

(ligeligt) med Svinninge Bridgeklub

 

5. Fastlæggelse af kontingent.

Der fremkom en række bemærkninger fra generalforsamlingen til fastlæggelse af 

kontingentet; 

a. Benny Madsen spurgte hvorvidt kontingent til DBF skal foreligge ved sæsonens 

start, eller om beløbet kunne deles mellem de to halv

Formanden fastslog, at kontingent til forbundet skal betales til DBF ved sæsonens 

start. 

b. Jens Lundberg oplyste generalforsamlingen om, at Holbæk kommune muligvis vil 

opkræve leje af Jyderuphallen. Beløbet forventes at udgøre ca. 100 Kr. pr. person 

pr. sæson. 

c. Anne Grete Svare oplyste, at kontingent til DBF ville blive debatteret på distriktets 

generalforsamling (d. 6. maj 2009).

Generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til 

omkostninger til leje og DBF stiger.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemm

a. Jens Lundberg 

b. Hans-Henning Nielsen

c. Heidi Quist Nielsen

 

7. Valg af bestyrelsessuppleant:

a. Susanne Freese 

 

8. Valg af revisor: 

a. Max Hansen 

b. Bo Sørensen  
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IMOD: 10 

ANK: 6, forslaget der dermed nedstemt idet vedtægtsændringer 

kræver et flertal på mindst 66 %. 

ÆNDRING AF REGNSKABSÅR. 

Generalforsamlingen vedtager at ændre regnskabsåret til perioden 1. April til 31. 

Marts, således regnskabet kan afsluttes inden generalforsamlingen afholdes.

Kortblandemaskine. 

Under forudsætning af, at udgifterne til anskaffelse af kortblandemaskine deles 

(ligeligt) med Svinninge Bridgeklub vedtages anskaffelsen af generalforsamlingen.

kontingent. 

Der fremkom en række bemærkninger fra generalforsamlingen til fastlæggelse af 

Benny Madsen spurgte hvorvidt kontingent til DBF skal foreligge ved sæsonens 

start, eller om beløbet kunne deles mellem de to halv-sæsoner.

fastslog, at kontingent til forbundet skal betales til DBF ved sæsonens 

Jens Lundberg oplyste generalforsamlingen om, at Holbæk kommune muligvis vil 

opkræve leje af Jyderuphallen. Beløbet forventes at udgøre ca. 100 Kr. pr. person 

ete Svare oplyste, at kontingent til DBF ville blive debatteret på distriktets 

generalforsamling (d. 6. maj 2009). 

Generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til at forhøje kontingentet, såfremt 

omkostninger til leje og DBF stiger. 

dlemmer: 

Valgt af generalforsamlingen. 

Henning Nielsen  Valgt af generalforsamlingen. 

Quist Nielsen Valgt af generalforsamlingen. 

Valg af bestyrelsessuppleant: 

 Valgt af generalforsamlingen. 

Valgt af generalforsamlingen, da Peter Jarløv ikke ønsker

genvalg. 

Valgt af generalforsamlingen for 1 år, da Ole Svinth ønsker

at fratræde. 
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6, forslaget der dermed nedstemt idet vedtægtsændringer 

Generalforsamlingen vedtager at ændre regnskabsåret til perioden 1. April til 31. 

n generalforsamlingen afholdes. 

Under forudsætning af, at udgifterne til anskaffelse af kortblandemaskine deles 

vedtages anskaffelsen af generalforsamlingen. 

Der fremkom en række bemærkninger fra generalforsamlingen til fastlæggelse af 

Benny Madsen spurgte hvorvidt kontingent til DBF skal foreligge ved sæsonens 

sæsoner. 

fastslog, at kontingent til forbundet skal betales til DBF ved sæsonens 

Jens Lundberg oplyste generalforsamlingen om, at Holbæk kommune muligvis vil 

opkræve leje af Jyderuphallen. Beløbet forventes at udgøre ca. 100 Kr. pr. person 

ete Svare oplyste, at kontingent til DBF ville blive debatteret på distriktets 

kontingentet, såfremt 

Valgt af generalforsamlingen, da Peter Jarløv ikke ønsker 

for 1 år, da Ole Svinth ønsker 



 

9. Valg af revisorsuppleant:

a. Susanne Post  

b. Frank Holst   

 

10. Valg af delegerede til distriktets ordinære generalforsamling.

Hanne Knudsen og Lene Holst deltager i distriktets ordinære generalforsamling.

 

11. Eventuelt. 

a. Medlemslisten udvides til også at indeholde E

kan udsendes løbende.

b. Kirsten Klæbel spurgte bestyrelsen om, der igen i næste sæson afholdes Sølvpoint 

turnering i uge 7. Dette bekræftede formanden.

c. Der blev udtrykt tilfredshed med, at etiske retningslinjer tages op i klubben.

d. Jens Lundberg gav status på hjemmesiden

i.  Vi startede hjemmesiden 1.september 2006 og har haft stigende besøg. Vi 

har i alt haft 9.594 besøg siden starten og i foråret 2009 ligger det næsten 

50% over tilsvarende måneder i 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. Vort diskforbrug er pt 201 MB ud af kapacitetsgrænsen 3.072 MB stadig til 

den lave pris, kr. 11,25 om måneden. Samarbejdet med one com 

webhotellet forløber upåklageligt og nedetid er et ukendt begreb.

iii. Det er ikke hensigten at ændre meget på designet på hjemmesiden, da det 

er vigtigt at læserne kan føle sig trygge ved at klikke på siden og 

informationerne.

 

Bilag: 

1) Formandens beretning 

2) Forslag til vedtægtsændring

 

 

 

Valg af revisorsuppleant: 

Valgt af generalforsamlingen. 

Valgt for 1 år af generalforsamlingen.

Valg af delegerede til distriktets ordinære generalforsamling. 

Hanne Knudsen og Lene Holst deltager i distriktets ordinære generalforsamling.

Medlemslisten udvides til også at indeholde E-mail adresser, således informationer 

kan udsendes løbende. 

Kirsten Klæbel spurgte bestyrelsen om, der igen i næste sæson afholdes Sølvpoint 

turnering i uge 7. Dette bekræftede formanden. 

udtrykt tilfredshed med, at etiske retningslinjer tages op i klubben.

g gav status på hjemmesiden. 

Vi startede hjemmesiden 1.september 2006 og har haft stigende besøg. Vi 

har i alt haft 9.594 besøg siden starten og i foråret 2009 ligger det næsten 

50% over tilsvarende måneder i 2008. 

Vort diskforbrug er pt 201 MB ud af kapacitetsgrænsen 3.072 MB stadig til 

den lave pris, kr. 11,25 om måneden. Samarbejdet med one com 

webhotellet forløber upåklageligt og nedetid er et ukendt begreb.

Det er ikke hensigten at ændre meget på designet på hjemmesiden, da det 

er vigtigt at læserne kan føle sig trygge ved at klikke på siden og 

informationerne. 

 (JBK_generalf_09_Formandens beretning.rtf

Forslag til vedtægtsændringer (090427, Forslag til vedægtsændringer.pdf) 

  2009 2008 2007 2006

januar 638 465 305   

februar 510 421 197   

marts 574 236 226   

april 198 404 160   

maj   157 116   

juni   64 48   

juli   136 52   

august   177 77   

september   630 498 283

oktober   423 400 273

november   570 413 260

december   257 247 179

  1920 3940 2739 995
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af generalforsamlingen. 

Hanne Knudsen og Lene Holst deltager i distriktets ordinære generalforsamling. 

således informationer 

Kirsten Klæbel spurgte bestyrelsen om, der igen i næste sæson afholdes Sølvpoint 

udtrykt tilfredshed med, at etiske retningslinjer tages op i klubben. 

Vi startede hjemmesiden 1.september 2006 og har haft stigende besøg. Vi 

har i alt haft 9.594 besøg siden starten og i foråret 2009 ligger det næsten 

Vort diskforbrug er pt 201 MB ud af kapacitetsgrænsen 3.072 MB stadig til 

den lave pris, kr. 11,25 om måneden. Samarbejdet med one com 

webhotellet forløber upåklageligt og nedetid er et ukendt begreb. 

Det er ikke hensigten at ændre meget på designet på hjemmesiden, da det 

er vigtigt at læserne kan føle sig trygge ved at klikke på siden og 

JBK_generalf_09_Formandens beretning.rtf) 

 

2006   

  

  

  

  

  

  

  

  

283   

273   

260   

179   

995 9594 



 

Referatet godkendes: 

 

Dirigent: ___________ 

 Dato  

 

 

Formand: ___________ 

 Dato  

 

 

 

_______________________________________

Flemming Larsen 

_______________________________________

Flemming Larsen 
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_______________________________________ 

_______________________________________ 


