
Jyderup Bridgeklub
GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN

MANDAG d. 26. APRIL 2010, KL. 18.00

PROGRAM

18.00-ca.19:00:   Generalforsamling
19:00-ca.20:30:   Spisning (tilmelding inden generalforsamling)
                                  enten Wienerschnitzel med brasekartofler (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 række)

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag.
Intet at bemærke
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
a. Hanne Knudsen     (modtager genvalg)
b. Gunna Steffensen (modtager genvalg)
c. Lene Holst              (modtager genvalg)
d. Per Quist Nielsen  (modtager genvalg)
7. Valg af bestyrelsessuppleant:
a. ?
8. Valg af revisor:
a. ?
9. Valg af revisorsuppleant:
a. ?
10. Valg af delegerede til distriktets ordinære generalforsamling.
11. Eventuelt.



Jyderup Bridgeklub
Formandens beretning mandag 26. apr. 2010 kl. 18.00 i Jyderup Hallen

Velkommen til den ordinære generalforsamling i Jyderup Bridgeklub. Vi har været 64 
medlemmer i år inklusiv 6 af de 7, der gik til begynderundervisning i efteråret.

Denne sæson har været den første med computergivne kort, og jeg tror, at vi er ved 
at vænne os til, at der af og til optræder endog meget skæve hænder. Jeg synes 
personligt, at det er morsomt! Bridgemate er ved at være en vane, men det er meget 
vigtigt, at både Nord og Øst er omhyggelige, når der tastes og godkendes. Svinninge 
BK og vi deles om kortlægningen, således at Jyderup Bridgeklub lægger kort om 
efteråret og Svinninge om foråret. Vi skal altså starte den nye sæson med at lægge 
kort, og jeg håber, at nogle af jer vil hjælpe til. Tak til Bodil Juul, Mary og Max, der 
hjalp i år.

Top 16, som er sæsonens sidste spilleaften, afholdes jo efter generalforsamlingen, så 
det er vinderen fra sæson 08-09 der nævnes her, og det blev Gitte Kristensen

Vi har som sædvanligt spillet både makkerpar og hold. Makkerpar kørte efter vort 
sædvanlige mønster: Man blev indplaceret efter den forløbne sæsons resultater. Så 
spillede vi 3 runder i lukkede rækker, 2 par rykkede op og ned, nulstilling af point, og 
så 4 gange i lukkede rækker. Vi fortsatte efter jul efter samme model. Klubmestre 
blev: Preben jakobsen og Hans Henning Nielsen. Til lykke! Slutstillingen er sat op på 
opslagstavlen. 
I holdturneringen var vi 12 hold, som vi fordelte med 4 hold i en A, B og C-række. A 
og B rækken spillede uden problemer, men i C rækken var der mange ikke så 
rutinerede par, og de har ikke så meget glæde af at spille holdturnering. Derfor lavede 
vi turneringsformen om efter jul, så det blev en makkerparturnering, hvor parrene er 
holdmakkere med et andet par. Det hold, der tilsammen har den højeste score, rykker 
så op i B-rækken. Slutstillingen for de 2 runder hold er sat op på opslagstavlen
Jeg vil gerne takke de 3 turneringsledere: Susanne Post, Preben Jakobsen og Ole 
Svinth for indsatsen, og jeg vil takke jer for at tilkalde dem, når der sker noget 
uregelmæssigt ved bordet.
Sidste år nedsatte vi en appelkommite, den har ikke været i arbejde. Den består af  
de 3 ovennævnte og Kirsten Klæbel. 
Præmieuddelingen finder sted efter middagen og inden bridgen.

Vi havde undervisning i efteråret 09, der var 7 deltagere + en hjælper fra klubben. 6 
af dem har spillet i klubben i foråret. Næste sæson tilbyder vi undervisning fra 
sæsonstart og det bliver om tirsdagen.

Vi havde som sædvanligt en hyggelig juleafslutning med gløgg og æbleskiver. De 3 3-
bords rækker blev vundet af: Birgitte Daugaard, Arne Jakobsen og i den sidste række 
delte Frank Holst og Thyge Heilsbye førstepladsen

Vi er jo medlemmer af Danmarks bridge forbund, og det giver os alle sammen ret til 
at deltage i forbundets officielle turneringer. Vi havde deltagere på 3 hold i Vinoble 
cup (pokalturneringen), det gik dem ikke godt.

I mellemrække 2 har vi haft deltagere på 2 hold, Ole Svinth. Lene Holst og Hans 
Henning Nielsen, ingen af dem vandt deres række. 
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I serie 1 blev Prebens hold med Susanne Post, Anne Grete Svare og Preben nr. 2. 
Henrik Olsen har også et hold, og jeg havde et hold i serie 2 med Birgitte og Bo 
Sørensen, Kirsten Klæbel og mig selv.
En del af os har deltaget i distrikt Vestsjællands officielle mesterskaber, som samtidig 
er kvalifikation til DM. Åben Par: Heidi og Per Q N, Majbritt og Johnny M, Ole Svinth, 
Lone Clarke, Kirsten Klæbel og Hanne Knudsen. 
Klubspillere grøn: Majbritt og Johnny M.
Klubspiller rød: Heidi og Per Q N
Veteranpar: Ole Svinth med makker nr. 2, Anne Grete og Preben nr. 3, Kirsten Klæbel 
og Hanne Knudsen nr.5, Kirsten og Per Østergaard
Interdistriktsfinale, rød: Heidi og Per Q N nr. 4
Damepar: Hanne K med makker nr. 2, Susanne Post og Anne Grete Svare nr. 3, Lone 
Clarke, Lene Holst og Kirsten Klæbel.
Mixed Par: H  P l
Klubhold: Lene H og Ole med hver sin makker blev nr. 2.
DM for begyndere: Lissie Thaysen og Uffe Kjær. De klarede sig pænt.

Klubben har afholdt sin sædvanlige sølvpointturnering: Der blev spillet i 2  4-
bordsrækker. A-rækken blev vundet af Birgitte Daugaard og Gitte Kristensen, B-
rækken af Bente Øxseth og Gunna Steffensen.

Næste sæson regner vi med at afvikle efter samme retningslinier som i år. 
Bestyrelsen har bestemt, at klubben kun har plads til 15 borde, så længe vi spiller her 
i Hallen.  Der sker noget med kontingentet til Dbf. Det forventes, at Dbf indfører 
personligt medlemskab. Det vil sige, at men skal betale kr. 220,00 for personligt 
medlemskab + kr.50,00 for hver klub, man spiller i. derudover skal der betales et 
mindre beløb (ca. 20 kr.) til distriktet. Økonomien i øvrigt fortæller Gunna om under 
næste punkt.

Meld tilbage til Gunna, hvis der er interesse for, at vi skal genoptage de små kurser.

Tak for sæsonen, tak til alle medlemmer for en hyggelig sæson. Tak til Jens Lundberg 
for en flot hjemmeside og det store arbejde med at formidle resultater til os alle og 
meget andet arbejde. (2 fl.), tak til Hallen og tak til bestyrelsen for godt samarbejde.

Jeg vil slutte med at ønske alle god bridge om lidt og en rigtig god sommer. Jeg håber 
naturligvis, at vi alle sammen ses igen til næste år. Tak for i år!
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Jyderup Bridgeklub
GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN 
MANDAG d. 26. APRIL 2010, KL. 18.00 
REFERAT 

1. Valg af dirigent. 

Flemming Larsen blev valgt til dirigent. 
Dirigenten konstaterede at Jyderup Bridgeklubs ordinære generalforsamling var indkaldt i henhold til 
vedtægterne. 
Anne Grete Svare og Susanne Post blev valgt til stemmetællere. 

2. Formandens beretning 

Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen. 

3. Aflæggelse af regnskab 

Kassereren fremlagde regnskabet. 
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

4. Indkomne forslag. 

Intet at bemærke 

5. Fastlæggelse af kontingent. 

Kontingentet består af 3 komponenter; Klubben, Dansk Bridge Forbund (DBF) og Distriktet under DBF. 
Til at dække driftsomkostninger, som bl.a. Bridge Mate og kortblandemaskine, anbefaler bestyrelsen, 
at kontingent til klubben forhøjes pr. halvår med; 
15 kr. pr. turnering 
eller 25 kr. for begge turneringer. 
Endvidere forventes en omlægning af kontingentet til DBF, således et medlem kun skal betales 
fuldt kontingent til DBF i én klub, samt et nedsat kontingent for medlemskab i andre klubber. 
Bestyrelsen forventer at det ”fulde” kontingent til DBF vil stige med ca. 65 kr. for hele sæsonen 
(september – april), men at kontingentet til DBF i andre klubber vil falde til ca. 50 kr. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

a. Lone Skov Jensen valgt af generalforsamlingen 

b. Hanne Knudsen valgt af generalforsamlingen 

c. Gunna Steffensen valgt af generalforsamlingen 
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d. Lene Holst valgt af generalforsamlingen 

e. Per Quist Nielsen valgt af generalforsamlingen 

7. Valg af bestyrelsessuppleant: 

a. Birgitte Sørensen valgt af generalforsamlingen 

8. Valg af revisor: 

a. Max Hansen valgt af generalforsamlingen 

9. Valg af revisorsuppleant: 

a. Sonja Ølgod valgt af generalforsamlingen 

10. Valg af delegerede til distriktets ordinære generalforsamling. 

Hanne Knudsen og Lene Holst deltager i distriktets ordinære generalforsamling. 

11. Eventuelt. 

Efter 50 års medlemskab af Jyderup Bridgeklub blev Anne-Grethe og Otto Jensen på 
generalforsamlingen udnævnt til æresmedlemmer af klubben. Det betyder at Anne-Grethe og Otto 
herefter bliver kontingent fri (både til klub, distrikt og DBF). 
Anne-Grethe og Otto takkede for æresbeviserne og de mange gode år i klubben. 
Formanden takkede Hans Henning Nielsen for arbejdet i bestyrelsen de seneste 5 år. 
Jens Lundberg fortalte at antallet af besøgende på klubbens hjemmeside er støt stigende, og at den nu 
også indeholdt en lang række bridge-konventioner. 

Bilag: 

1) Formandens beretning 

Referatet godkendes: 
Dirigent: ___________ _______________________________________ 
Dato Flemming Larsen 
Formand: ___________ _______________________________________ 
Dato Hanne Knudsen
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