
Jyderup Bridgeklub
GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN

MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

PROGRAM

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

3. Aflæggelse af regnskab

4. Indkomne forslag.
a. Opdatering af Klubregler §6.  Følgende underpkt ønskes medtaget:

Protesttid: For løbende turneringer – Makkerpar og Holdturneringer – indføres en 
tidsbegrænset protesttid på 24 timer.

 
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 ikke genvalg

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

8. Valg af revisor:
a. Max Hansen 

9. Valg af revisorsuppleant:
a. Finn Oversø

10. Valg af delegerede til distriktets ordinære generalforsamling.

11. Eventuelt.
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Jyderup Bridgeklub
GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN

MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

REFERAT

1. Valg af dirigent.
Flemming Larsen blev valgt som dirigent.
Majbritt Madsen og Kirsten Klæbel blev valt som stemmetællere.

2. Formandens beretning. (Se tillæg 1)
• Holdturneringen skæres ned til 28 spil, således spilleaftenen afsluttes ca. 30 minutter tidligere.
• Makkerparturnering afholdes sideløbende med Holdturneringen, med samme præmier som 

andre Makkerparturneringer.

3. Aflæggelse af regnskab (Se tillæg 2)
Ingen bemærkninger til regnskabet.

4. Indkomne forslag.
a. Opdatering af Klubregler §6.  Følgende underpkt ønskes medtaget:

Protesttid: For løbende Makkerpar turneringer indføres en tidsbegrænset protesttid på 24 
timer.

Forslaget blev vedtaget, men KUN gældende for Makkerpar turneringer. 

5. Fastlæggelse af kontingent.
Kontingentet forbliver uændret, forudsat der ikke kommer en stigning i kontingentet til DBF.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
a. Hanne Knudsen Genvalgt
b. Gunna Steffensen Genvalgt
c. Lene Holst Genvalgt
d. Per Quist Nielsen Johnny Madsen valgt
e. Heidi Quist Nielsen Ikke på valg
f. Lone Skov Jensen Ikke på valg
g. Jens LundbergIkke på valg

7. Valg af bestyrelsessuppleant:
a. Birgitte Sørensen Genvalgt

8. Valg af revisor:
a. Max Hansen Genvalgt
b. Susanne Post Ikke på valg

9. Valg af revisorsuppleant:
a. Finn Oversø Genvalgt
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b. Frank Holst Ikke på valg

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

11. Eventuelt.
a. Der har på det seneste været problemer med betjening af Bridgemate. Kontrol af de indtastede 

resultater er blevet sløset, hvorfor det samlede resultat ikke bliver korrekt.
Det indstilles til klubbens medlemmer at være mere påpasselige når indtastning kontrolleres.

b. Jens Lundberg oplyser, at Torsdagsklubben ikke længere ønsker at dele bridgeborde, og begge 
klubber skal derfor fremover kun benytte egne bord.

Referatet godkendes:

Dirigent: ___________ _______________________________________
Dato Flemming Larsen

Formand: ___________ _______________________________________
Dato Hanne Knudsen
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Jyderup Bridgeklub
Tillæg 1
Formandens beretning, mandag den 30. april 2012 kl. 18.00 Jyderup Hallen
Velkommen til den ordinære generalforsamling i Jyderup Bridgeklub. Vi er pt. 55 medlemmer. 
I denne sæson betalte vi hele deltagerbeløbet ved sæsonstart, og det agter vi at fortsætte 
med.
Vi fik ikke oprettet et begynderhold, men vi håber, at det kan blive til noget i 12-13.

Vi deler stadig kortblanding med Svinninge, og det er vores tur i efteråret 2012. Tak til 
hjælperne: Gunna S, Carl Erik K, Anni Kamstrup, Anne Bresnov, Anette Otto, Jette 
Christensen, Bodil Juul, Kirsten Pedersen, Birgitte Keil, Ole S, Birgitte Sørensen. Jeg har også 
selv deltaget.

Vi har som sædvanligt spillet både Makkerpar med 5-4-4 borde og Holdturnering.
Makkerpar: Her blev man indplaceret efter det foregående års resultat: Op- og nedrykning af 
2
par. 3 runder i lukkede rækker. Op-og ned, nulstilling, og så 4 runder i lukkede rækker. Det
samme efter jul.
Holdturnering: A- og B- rækken spillede 2 runder á 3 spilleaftener både før og efter jul med 
op- og nedrykning. C-rækken spillede en makkerparturnering, hvori de dannede hold. Det 
bedst placerede hold efter 3 runder rykkede op i B-rækken. Næste sæson regner vi med at 
tilbyde en sideløbende række uden tvungen oprykning for dem, der helst vil spille Makkerpar. 
Resultaterne for begge turneringer er sat op. Vi foreslår, at vi skærer holdturneringen ned til 
28 spil, så bliver alle bridgeaftener nogenlunde lige lange. 
Vi lovede sidste år, at vi ville tilbyde en enkeltmandsturnering for alle interesserede. Den var 
også programsat, men Hallen var lukket i uge 7, og de, der havde tilbudt at lægge lokaler til, 
meldte sig ud til jul. Så den blev aflyst. I år har vi uden for programmet tilbudt Top 16 mandag 
den 7. maj, så den bliver afviklet i år.
Tak til de 3 turneringsledere Susanne Post, Preben Jakobsen, Ole Svinth. Appelkomiteen med 
Susanne, Preben, Ole og Kirsten Klæbel (nedsat for 3 år siden) har stadig ikke været i arbejde.

Præmierne deles ud efter spisningen men inden bridgen.

Gunna har igen afholdt ”de små kurser” fra sæsonstart til jul, men det vides endnu ikke, om 
de fortsætter i næste sæson.

Vi havde juleafslutning med gløgg og æbleskiver. Vi spillede en enkeltmandsturnering i 5 
blandede 2-bords rækker. Vinderne: Finn Oversø, Hanne Knudsen, Henning Mortensen, Lene 
Holst og Lone Skov Jensen. En hyggelig aften.

I starten af april spillede vi en alternativ ”klubsølv” turnering. A-rækken blev vundet af Jens 
Lundberg og Arne Larsen og B-rækken af Elise Lundberg og Jytte Olesen. 

I år nævner jeg kun de flotteste resultater: Flot = oprykning, kvalifikation til DM, præmie eller 
sølvpoint.
Vignoble cup (pokalturnering): PJ, AGS, H og P Q spillede 4 kampe med 2 sejre, LH og OS 
spillede 3 kampe, de fik 1 sejr.
Mellemrække 2y: Lene og Oles hold blev nr. 2.
Serie 1: Anne Grete og Prebens hold blev nr.1 og rykkede op i mellemrække 2
Åben Par: Per og Heidi Q. nr. 3 Ole S nr. 6.
Klubspillere rød: Heidi og Per Q nr.1.
Klubspillere grøn: Majbrit og Johnny Madsen nr. 1.
Seniorpar: Ole S nr. 3.
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Damepar: Hanne Knudsen nr. 3 Kirsten Klæbel og Birgitte Sørensen nr. 6.
Mixpar: Lene Holst nr. 5
Vi spiller både Makkerpar og Hold igen i næste sæson, men holdaftenerne kan godt komme til 
at ændre sig, som det fremgår af det, jeg har sagt. Vi påtænker at spille både Klubsølv og 
Enkeltmandsturnering i 12-13. Hvis I har lyst til at spille bridge i sommerperioden, kan I finde 
masser af muligheder på hjemmesiden. Vi fortsætter med tilmelding på nettet til den nye 
sæson. (Kommer på senere på året).

Tak for sæsonen, tak til bestyrelsen og Hallen for godt samarbejde. En særlig tak til Jens for 
både hjemmeside og turneringsplanlægning. (2 fl.). Tak til Per Quist for godt arbejde i 
bestyrelsen igennem 6 år. Det har været hyggeligt at arbejde sammen med dig, du har lavet 
et flot stykke arbejde for Jyderup Bridgeklub. Tak! (6 fl.)

Til slut vil jeg sige tak for i år til jer alle sammen. God bridge om lidt og god sommer.
Desværre farvel til nogle af jer. Men jeg håber, at resten af os ses til næste sæson. Tak for i år 
og på gensyn.

PS. 19. februar afholdt vi et ”Åben Hus” arrangement. 8 mennesker dukkede op for at prøve 
at spille bridge. De fik en kort gennemgang af meldinger, spilføring og modspil. Så gik de i 
gang. Hver deltager havde en hjælper fra klubben. Det blev en god dag. 4 af dem ville gerne 
gå til undervisning, men der skal være mindst 8, før vi opretter et undervisningshold.
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Tillæg 2.

Regnskab for Jyderup Bridgeklub

Resultatopgørelse for perioden 1.4. 2011 - 31.3. 2012

Indtægter
  

Udgifter 
   
 Kontingent:  Bordopstilling 5.400,00  
 Kont. for sæsonen 24.563,00   
 Forudbetalt april 2011 4.411,00  Mesterpoint DBF 1.672,00  
 Forudbetalt april 2012 -3.779,00 25.195,00   
  EDB 580,00  
 Kontingent DBF 15.024,00   
  - viderebetalt -15.024,00 0,00  Div. materialer 130,00  
   

  Undervisnings- 580,00  
  materialer  
   

  Bestyrelsesmøder 750,00  
 Kaffe og te 9.040,00   
  - viderebetalt -9.040,00 0,00  Annoncer 2.489,53  
   

 Renter 43,69  Telefon Lene Holst 1.000,00  
   

  Præmier 3.691,00  
   

  Afskedshilsen 95,00  
   

  Jul 340,00  
   

  Sølvturnering forår 2011 510,00  
   
  Spisning substitutter 420,00  
   
  Hensættelse 1.400,00  
  (25 kr pr medlem)  
   

  Æresmedlemmer 568,00  
   
   

 Indtægter i alt: 25.238,69  Udgifter i alt 19.625,53  
   
      Overskud 2011/12 5.613,16  
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Tillæg 2.

Status pr. 31.3.2012
Aktiver Passiver

Kontantbeholdning 0 Egenkapital pr. 31.3.2011 16.206

Bankbeholdning 28.632 Sæsonens resultat 5.613

Tilgodehavender Egenkapital pr. 31.3.2012 21.819

Hallen 4.620 Skyldige omkostninger 1.580
(Mesterpoint)

DBF 1.908 Bestyrelsesmøder 550

Vinbeholdning 4.343 Telefonpenge 1.000

Mellemvær./kasserer 7.060

Hensættelse til
vedligeholdelse 3.715

Forudbetalt kontingent 3.779

Aktiver 39.503 Passiver 39.503

Den 27. april 2012

Gunna Steffensen
Kasserer

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

Max Hansen Susanne Post
Revisor Revisor


