
Jyderup Bridgeklub
GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN

MANDAG d. 11. APRIL 2011, KL. 18.00

PROGRAM

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

enten Wienerschnitzel med brasekartofler (Kr. 80,00)
eller Smørrebrød (Kr. 25,00 pr. stk.)

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

(makker ved lodtrækning inden for rækkerne)

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.
a. Bestyrelsens konklusion af Spørgeskema undersøgelse.

3. Aflæggelse af regnskab

4. Indkomne forslag.
a. Intet at bemærke.

 
5. Fastlæggelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
a. Lone Skov Jensen                  modtager genvalg
b. Jens Lundberg modtager genvalg
c. Heidi Quist Nielsen modtager genvalg

7. Valg af bestyrelsessuppleant:
a. Birgitte Sørensen modtager genvalg

8. Valg af revisor:
a. Susanne Post modtager genvalg

9. Valg af revisorsuppleant:
a. Sonja Søegaard genopstiller ikke
b. Frank Holst modtager genvalg

10. Valg af delegerede til distriktets ordinære generalforsamling.

11. Eventuelt.

admin
Fremhæv
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Formandens beretning mandag den 11. april 2011 kl. 18.00 i Jyderup Hallen 

Velkommen til den ordinære generalforsamling i Jyderup Bridgeklub. Vi startede sæsonen med 52 

medlemmer. I årets løb har nogle meldt sig ud, selv om man melder sig til for en hel sæson ad 

gangen. Vi har heldigvis også fået nye medlemmer, en af dem er en gammel kending. På 

begynderholdet, der startede i januar, kom der 11 deltagere. 

Som i fjor delte Svinninge og vi kortlægningen mellem os, så vi lagde kort i efteråret og Svinninge i 

foråret til begge klubber. Tak for hjælpen: Bodil Juul, Max Hansen, Mary, B. Jensen, Lissi Thaysen, 

Anne Bresnov, Arne Jakobsen, Carl Erik Kristensen, Ole Svinth. Jeg håber at lidt flere vil melde sig i 

den kommende sæson, således at vi kan nøjes med at have tjansen en gang om måneden. 

På dette sted plejer jeg at nævne vinderen af årets top 16, men den valgte vi ikke at afholde i fjor. 

Vi forsøgte at afholde en top 12, men det sagde Danmarks Bridgeforbund nej til. 

Vi har som sædvanligt spillet både makkerpar og hold. Vi startede med 4 borde i alle 3 rækker i 

makkerpar. og efter jul blev der 5 borde i A-rækken. Makkerpar: Indplacering efter det foregående 

års placering; op- og nedrykning af 2 par; så 4 runder i lukkede rækker. Vi gjorde det samme efter 

jul, bortset fra at vi lod den ene runde makkerpar afløse af en enkeltmandsturnering. Der var 

mange positive tilbagemeldinger efterfølgende, så vi drøfter på bestyrelsesmødet i maj, om vi skal 

prøve det igen næste år. Klubmestre blev Ole Svinth og Benny Madsen.                              

Holdturneringen blev afviklet på sædvanlig vis i A- og B- rækken dvs. 3 runder, derefter op og 

nedrykning. Men der har været stor styrkeforskel i alle 3 rækker, så måske forsøger vi en anden 

form næste år, men vi fortsætter med at spille hold. Udmeldelserne gik ud over C-rækken, således 

at der kun var 3 borde i rækken efter jul. De spillede makkerparturnering med holdmakkere hele 

sæsonen. Alle slutstillinger kan ses på opslagstavlen.                                                                              

Tak til de 3 turneringsledere: Susanne Post, Preben Jakobsen og Ole Svinth. Vi nedsatte for 2 år 

siden en appelkomite , der består af de 3 ovennævnte og Kirsten Klæbel. Den har endnu ikke 

været i arbejde. 

Præmierne deles ud efter spisningen, men inden bridgen. 

Gunna har afholdt de små kurser fra sæsonstart til februar, men jeg har forstået, at formen bliver 

lavet om næste år. 

Vi havde juleafslutning med gløgg og æbleskiver. Vi spillede enkeltmandsturnering i 3 blandede 

rækker, og vinderne blev, Anni Arensberg Madsen, Bodil Madsen og Anne Jakobsen. En hyggelig 

aften. 

Bestyrelsen lavede en spørgeskemaundersøgelse om trivsel i klubben, men det var kun en 

tredjedel af medlemmerne, der besvarede den. Vi fandt ikke den store utilfredshed, vi fik faktisk 

en del ros, og det var jo rart. I kan selv se den på hjemmesiden, og læg mærke til, at hvis der ikke 

står tal efter svaret, er det kun et enkelt medlems kommentar i ser. 

Mange af os deltager i de turneringer, der arrangeres af DB ( Vinoble Cup) Kreds 2 ( de sjællandske 

mellemrækker) og Distrikt Vestsjælland. I pokalturneringen havde vi deltagere på 3 hold, og Anne 

Grete Svare og Preben Jakobsen nåede til 5.runde, Ole Svinth, Lene Holst, Heidi og Per Quist røg 

ud tidligere. I mellemrække 2y blev Lene Holst og Ole Svinth med hver sin makker nr. 4. I serie 1 



Jyderup Bridgeklub 

Side 2 af 2 

blev AGS og PJs hold nr. 3 og Heidi og Pers hold nr. 8. Mit hold i serie 2 med Kirsten Klæbel, 

Birgitte Sørensen og Elise Nygaard blev nr.2 a´ point med nr. 1. Det flotteste holdresultat var, at 

Ole Svinth og Lene Holst vandt klubholdturneringen og kvalificerede sig til DM. Seniorpar, her blev 

Ole Svinth og makker nr. 3, Kirsten Klæbel og jeg og Birgitte Sørensen og Max Hansen deltog også. 

I Damepar blev min makker og jeg nr. 2, Susanne Post og Anne Grete Svare nr. 4 Kirsten Klæbel og 

Birgitte Sørensen nr. 7 og Lone Skou Jensen og Heidi Quist nr. 8. Heidi og Per Quist blev nr. 1 i 

interdistriktsfinalen for distriktsmestre. Klubmester, distriktsmesterskab her blev Anne og Arne 

Jakobsen nr. r, Majbrit og Johnny Madsen deltog også, og sidstnævnte deltager i DM ofr 

klubspillere 1-5. 17. april er der distriktsfinale i Mix-par, og her deltager Anne Grete og Preben, 

Heidi og Per, Kirsten og Max, Lone og Per Hansen, Ole og jeg og Lene med makker. 

Vores sædvanlige sølvpointturnering spilles mandag den 18. april, så i kan stadig nå at melde jer 

til. 

Vi regner med at afvikle næste sæson som denne, men måske kommer der ændringer i 

holdturneringen. Hvis I har lyst til at spille bridge i de kommende måneder, kan I finde 

mulighederne både på vores hjemmeside og i Dansk Bridge. Vi fortsætter med tilmeldingen på 

nettet til den nye sæson. 

Tak for sæsonen, tak til Jens for det meget store arbejde med turneringen og hjemmesiden. (2 fl. ) 

og tak til Hallen og til bestyrelsen for godt samarbejde. 

Til slut vil jeg sige tak for i år til jer alle sammen. God bridge om lidt og rigtig god sommer, jeg 

håber, at vi ses til næste år. Tak for i år og på gensyn. 

Hanne Knudsen 
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MANDAG d. 26. APRIL 2010, KL. 18.00 
 

REFERAT 
 

1. Valg af dirigent. 

Ole Svinth blev valgt til dirigent. 

Dirigenten konstaterede at Jyderup Bridgeklubs ordinære generalforsamling var indkaldt i 

henhold til vedtægterne. 

 

2. Formandens beretning. 

I formandens beretning blev der rettet en særlig tak til ”kort-blanderne” for deres store 

arbejde igennem sæsonen. 

Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen. 

Se vedlagte beretning …. (Ctrl+klik) 

 

3. Aflæggelse af regnskab 

Kasseren fremlagde regnskabet. 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

Se vedlagte regnskab …. (Ctrl+klik) 

 

4. Indkomne forslag. 

Intet at bemærke 

 

5. Fastlæggelse af kontingent. 

Kontingent til klubben forbliver uændret i den kommende sæson, dog med ÅRLIG 

opkrævning. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

a. Lone Skou Jensen valgt af generalforsamlingen 

b. Jens Lundberg valgt af generalforsamlingen 

c. Heidi Quist Nielsen  valgt af generalforsamlingen 

 

7. Valg af bestyrelsessuppleant: 

a. Birgitte Sørensen valgt af generalforsamlingen 

 

8. Valg af revisor: 

a. Susanne Post valgt af generalforsamlingen 

 



 
9. Valg af revisorsuppleant: 

a. Frank Holst  valgt af generalforsamlingen 

b. Finn Oversø  valgt af generalforsamlingen 

 

10. Valg af delegerede til distriktets ordinære generalforsamling. 

Hanne Knudsen deltager i distriktets ordinære generalforsamling i Slagelse d. 4. maj 2011. 

Andre interesserede kan tilmelde sig hos Hanne Knudsen. 

 

11. Eventuelt. 

Substitutter der gentagne gange har hjulpet klubben er inviteret med til 

generalforsamlingens spisning og kortspil. 

 

Planchen til opstilling af bordene skal tydeliggøres. 

 

Hjælp til klargøring på spilleaftener er ønskelig, således det ikke afhænger af 

enkelpersoners indsats. 

 

 

 

 

Referatet godkendes: 

 

Dirigent: ___________ _______________________________________ 

 Dato  Ole Svinth 

 

 

Formand: ___________ _______________________________________ 

 Dato  Hanne Knudsen 

  


