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GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN 
MANDAG d. 29. APRIL 2013, KL. 18.00 

 
 

REFERAT 
 

1. Valg af dirigent. 
Flemming Larsen blev valgt som dirigent. 
Per Quist Nielsen og Kirsten Klæbel blev valgt som stemmetællere. 
 

2. Formandens beretning.     (Se tillæg 1) 
Godkendt. 

 
3. Aflæggelse af regnskab    (Se tillæg 2) 

   Kortblandemaskinen er ikke et aktiv. Afskrives med det samme. Den er forsikret via DBF. 
 

4. Indkomne forslag. 
a. Ingen.  

 
5. Fastlæggelse af kontingent. 

Kontingentet forbliver uændret. 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

a. Lone Skov Jensen Genvalgt 
b. Jens Lundberg                         Genvalgt 
c. Henning Mortensen Valgt for 1 år. (for Lene Holst) 
d. Ole Svinth  Valgt (for Heidi Quist Nielsen) 
e. Birgitte Sørensen Fortsætter 1 år. 

 
7. Valg af bestyrelsessuppleant: 

a. Carl-Erik Kristensen Supl. for 1 år. 
 

8. Valg af revisor: 
a. Susanne Post  Genvalgt 

 
9. Valg af revisorsuppleant: 

a. Per Quist Nielsen Valgt for 2 år. 
b. Kjeld Alfast  Valgt for 1 år.(for Finn Oversø) 

 
10. Valg af delegerede til distriktets ordinære generalforsamling. 

Hanne Knudsen, Jens Lundberg (rep. Torsdagsklubben) og Ole Svinth deltager i distriktets 
generalforsamling. 

 
11. Eventuelt. 

a. Bestyrelsen vil overveje hvor mange ekstra præmier der skal uddeles, for ”job i klubben”.  
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Referatet godkendes: 
 
Dirigent: ___________ _______________________________________ 
 Dato  Flemming Larsen 
 
 
Formand: ___________ _______________________________________ 
 Dato  Hanne Knudsen 
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Tillæg 1 

Formandens beretning 
Velkommen til den ordinære generalforsamling i Jyderup Bridgeklub. Det er sæson nr. 54, som 
nu er slut. Vi startede sæsonen med 54 medlemmer, og så kom der 7 til efter jul. 
 Vi fortsætter med at betale hele kontingentet ved sæsonstart. 
Vi deler stadig kortblanding med Svinninge, og det er vores tur i efteråret 13. Tak til 
hjælperne, Birgitte Sørensen, Kirsten Østergaard, Carl Erik Kristensen, Paula og Leif Sindholt. 
Jens L. Ole S. og jeg selv har også deltaget. Vi sluttede sidste sæson med Top 16. Den blev 
vundet af Flemming L 
Vi har som sædvanligt spillet både Makkerpar og Holdturnering. 
Makkerpar: Vi startede efteråret med 2 6-bordsrækker. Man blev indplaceret efter den 
foregående sæsons resultater. Vi spillede 27 spil pr. aften, og det betød, at man ikke mødte 
alle de andre par i rækken hver aften. Der var op og nedrykning efter 3 runder. Det var ikke 
alle, der var tilfredse med den turneringform. Efter jul fik vi 7 nye medlemmer. Så lavede vi 
turneringen om, således at A-og B-rækken blev 5-bords og der blev en C-række med 4 borde. 
Det var der flere, som blev glade for. Resultaterne er hængt op, og de bliver læst op ved 
præmieuddelingen, som foregår lige efter spisningen 
Hold: Som meddelt sidste år har vi kun spillet 28 spil. Der meldte sig 7 hold til turneringen, 
mens resten helst ville spille makkerpar i en sideløbende turnering. Vi lod de 6 bedst placerede 
hold spille en 6-bords holdturnering efter Monradprincippet. Da der så skulle være nedrykning 
efter 3 runder, ønskede det 7. hold ikke at rykke op. Efter jul lavede vi så en turnering alle 
mod alle, og den sidste spilleaften blev brugt til en miniholdturnering i A-rækken, mens B-
rækken spillede en NS- ØV turnering. Resultater, det samme som for Makkerpar. 
Vi har spillet ”klubsølv”, som blev vundet af Jens Lu og Flemming La som NS, mens Lene og 
Preben vandt på ØVs led. 
En del af os deltager jo i mere bridge end det, der spilles i klubben.  Per og Heidi i åben par, 
Susanne P og Anne Grete S i damepar,  Preben og AGS i  mix par,  skal alle til DM i Vingsted til 
sommer. Til lykke og god fornøjelse. Elise og Jens L blev nr. 1 i interdistriktfinalen for 
klubspillere. Oles hold med Lene og 2 andre deltog i klubhold. Preben, AGS og Susanne P og 
Ole og Lene deltog på hver sit hold i mellemrække 2. Mit hold i serie 1 med Kirsten K og 
Birgitte Sø rykkede ud.  Per Qs hold i serie med Heidi, Lone S og Per H blev i distriktets serie 
1. Lene har også deltaget på et pokalhold. De nåede til 4. runde.   
Tak til Turneringslederne Susanne P, Preben J og Ole S. Også tak til appeludvalget som for 1. 
gang var i sving i indeværende sæson. Appeludvalget er efterfølgende blevet udvidet, så det 
nu består af Ole S, Preben J, Susanne Post, Jens Lundberg, Per Quist N, Lone Skov og Lene 
Holst.  
Vi afholdt en juleturnering i frygtelig snevejr. Det gav en del afbud. Der blev spillet 
enkeltmands ved 2 borde i 3 rækker –ikke styrkeinddelte- Uffe Kjær og Arne Jakobsen delte 
førstepladsen i den ene række, mens Per Hansen og Ole Svinth hver vandt en række 
Gunna og  Ole holdt  ”de små kurser” indtil jul. Jeg ved ikke, hvad planerne er for næste 
sæson. Ole har hver uge gennemgået og analyseret et af aftenens spil på hjemmesiden. Tak 
for det. Vi afholdt et begynderkursus med 10 deltagere i efteråret 12, og I har mødt 2 af 
parrene her efter jul. Dejligt! Jeg har også afholdt et kursus i ”lynbridge” med noget virkelig 
dårligt materiale. Vi har haft et Åbent Hus arrangement.  Der kom desværre kun 2, men 
måske er der grundlag for et begynderkursus til efteråret. Vi forsøger. I må meget gerne 
agitere. 
Som I kan se på dagsordenen, bliver der skiftet en del ud i bestyrelsen til den kommende 
sæson. Derfor kan jeg ikke sige meget om kortspillet i 13-14, men der bliver naturligvis både 
Makkerpar og Holdturnering. Jeg forestiller mig også, at vi både spiller klubsølv og Top 16. 
Sæson starter mandag den 2. september. Der kommer mail til jer alle med mulighed for 
tilmelding efter best.mødet i uge 25. 
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Bestyrelsen har haft et turbulent år. Vi løb ind i nogle forskellige opfattelser.  Johnny Madsen, 
der var nyvalgt, bestemte sig til at træde ud af bestyrelsen igen, og suppleanten Birgitte 
Sørensen kom ind. Tak for sæsonen til bestyrelsen og Hallen for samarbejdet. En særlig tak til 
Jens for dit store arbejde med hjemmesiden og turneringstilrettelæggelse. (2fl.)                                                                      
Vi skal tage afsked med nogle af bestyrelsens arbejdsbier:                                                                                                                           
Heidi, som har været med i 6 år. Du har lavet et stort arbejde for JBK, tak for samarbejdet og 
din måde at være på. ( 6 fl.)                                                                                                                             
Lene! du har siddet i best. i JBK i 17 år, og du har lavet et fantastisk stykke arbejde, som alle, 
der har hørt om det, har misundt JBK. Du har skaffet substitutter, og jeg ved, at det har 
krævet tid og GODE overtalelsesevner. Vi kommer til at savne dig på den post. Tak for et 
fantastisk flot arbejde og godt samarbejde i mange år. Gavekort! 
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. Jeg håber, at resten af os ses til næste sæson Tak for i år og 
på gensyn. 



Kontingent: Bordopstilling 4.800,00

Kont. for sæsonen 23.612,50

Tilgode april 2013 600,00 Inventar/vedligehold 8.008,50

Forudbetalt april 2012 3.779,00

Forudbetalt april 2013 -2.951,50 25.040,00 Undervisningsmaterialer 410,00

Bestyrelsesmøder 2.260,00

Telefon Lene Holst 1.000,00

Hjemmeside 180,00

Kontorartikler 399,95

Kontingent DBF 14.905,00

 - viderebetalt -14.884,00 21,00 Mesterpoint DBF 2.688,00

do. Vedr. Sæson 2011/12 720,00

Annoncer 1.356,75

Præmier 7.130,00

Renter 42,55

Hallen 1.729,00

Generalforsamling 1.684,00

Jul 45,00

2 x turneringslederkursus 800,00

Hensættelse 1.400,00

(25 kr pr medlem)

Indtægter i alt: 25.103,55 Udgifter i alt 32.882,20

Resultat 2012/13 -7.778,65

Regnskab for Jyderup Bridgeklub
Resultatopgørelse for perioden 1.4. 2012 - 31.3. 2013

Indtægter Udgifter



Kontantbeholdning 0 Egenkapital pr. 31.3.2012 21.819

Bankbeholdning 21.273 Sæsonens resultat -7.779

Tilgodehavender Egenkapital pr. 31.3.2013 14.040
Rest kontingent 600
Hallen 481 Skyldige omkostninger

Mesterpoint 1.580
Vinbeholdning 2.933 Bordopstilling 600

Telefonpenge 1.000

Hensættelse til
vedligeholdelse 5.115

Forudbetalt kontingent 2.952

Aktiver 25.287 Passiver 25.287

Den 25. april 2013

Gunna Steffensen
Kasserer

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

Max Hansen Susanne Post
Revisor Revisor

Aktiver Passiver

Revisors erklæring

Status pr. 31.3.2013

 


