
Jyderup Bridgeklub 
 
 
 

dirigent, Flemming Larsen har gennemlæst og godkendt referatet 14-5-2014 

Referat fra 

 
GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN 

MANDAG d. 28. APRIL 2014, KL. 18.00 

 
DAGSORDEN 

 

1. Valg af dirigent. Flemming Larsen valgt 

 

2. Formandens beretning. Der var ingen kommentarer til Hanne Knudsens beretning, som ses andet sted på 

hjemmesiden. 

 

3. Aflæggelse af regnskab. Regnskab næsten i balance med egenkapital på 19.835.- kr. blev godkendt. Den store 

egenkapital blev på forespørgsel begrundet med frygt for pludselig nødvendig udskiftning af f. eks. 

Bridgemates. 

 

4. Indkomne forslag. 

a. Ingen. 

  

5. Fastlæggelse af kontingent. Kontingent blev foreslået uændret og det blev vedtaget. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

a. Hanne Knudsen modtager ikke genvalg. Nyt medlem Kirsten Klæbel valgt for 2 år 

b. Henning Mortensen modtager genvalg. Genvalgt for 2 år 

c. Gunna Steffensen  modtager genvalg. Genvalgt for 2 år 

d. Birgitte Sørensen modtager genvalg. Genvalgt for 2 år 

e. Ikke på valg: Lone Skov Jensen, Jens Lundberg, Ole Svinth. 

 

7. Valg af bestyrelsessuppleant: 

a. Carl Erik Kristensen. Genvalgt 

 

8. Valg af revisor: 

a. Max Hansen  modtager genvalg. Genvalgt 

 

 

9. Valg af revisorsuppleant: 

a. Kjeld Alfast  modtager genvalg. Genvalgt 

 

10. Valg af delegerede til distriktets ordinære generalforsamling. Valgt blev Lone Skov Jensen og Jens Lundberg. 

 

11. Eventuelt. Hanne Knudsen blev takket for de mange års bestyrelsesarbejde med nogle flasker god rødvin. 

Også ”fra salen” blev der takket. 

 

 

Referent Ole Svinth 



Jyderup Bridgeklub 

Hanne Knudsen 

Formandens beretning mandag den 28. april 2014 i Jyderup Hallen 

Velkommen til den 55. ordinære generalforsamling i Jyderup Bridgeklub. Vi er p.t. 43 

primærmedlemmer, og sidste år var vi 61. 

Vi sluttede sidste sæson med top 16. Den blev vundet af Benny Madsen. 

Vi deler jo kortblanding med Svinninge, så vi blander om efteråret og de om foråret. Tak for 

hjælpen til alle kortblanderne. Mange af jer er forhåbentlig klar til at give en hånd med igen til 

efteråret, når det er vores tur igen. 

Vi har som sædvanligt spillet både Hold og Makkerpar. Makkerpar gik fint op med 2 5-

bordsrækker.  Sidste år bestemte bestyrelsen, at titlen som klubmester skulle gå til det par, som 

fik flest point i A-rækken gennem hele sæsonen. Det er derfor Benny og Ole, der er klubmestre. Til 

lykke. 

Holdturneringen: Her var der 6 hold, som spillede alle mod alle. Den 6. spilleaften før jul blev aflyst 

pga. stormen ”Bodil”. Anne Gretes hold med Susanne, Lene og Preben vandt. Den sideløbende, 

gennemgående, 3-bordsrækkes makkerpar turnering blev vundet af Anne J og Carl Erik. Efter jul 

var der ingen aflysninger. Anne Gretes hold vandt igen holdturneringen og de vandt også den 

miniholdturnering, som vi spillede den 6. aften. Den sideløbende blev vundet af Kjeld A og Uffe K. 

og på miniholdaftenen vandt Arne J og Gunnar K N-S og Anne J og CK Ø-V rækken. 

Vi har spillet ”klubsølv” i to rækker, A: N-S Lone og Per H,  Ø-V Jens og Flemming. B: N-S Birgitte 

Daugaard og Gitte K,  Ø-V Birgitte Keil og Henning Klarskov. 

Vi spillede som sædvanligt enkeltmandsturnering i forbindelse med juleafslutningen. Vinderne af 

de 3 rækker blev: Kurt Hansen, Birgitte Daugaard og Kjeld Alfast. 

En del af os spiller jo mere bridge end den ene aften i klubben. Jeg har prøvet at huske at nævne 

resultaterne den flg. klubaften. Vi er jo medlemmer af DBF og distrikt Vestsjælland, og distriktet 

afholder en række turneringer som både er morsomme i sig selv og giver de bedste/heldigste 

muligheden for at kvalificere sig til DM, som i år afholdes i Svendborg. Paula og Leif Sindholt blev 

nr. 2 i interdistrikts finalen for klubspillere. Lene er deltager på et hold i  mellemrække 2,  og Anne 

Grete og Preben spille også i den række. Birgitte Sø, Kirsten Kl. og jeg spiller i serie 2 i distriktet, 

Lene spiller på et pokalhold, de nåede 4.runde. AGS og PJ skal til DM i seniorpar. Mixed par blev 

spillet i går søndag, men de 3 par fra Jyderup sluttede alle i den nedre halvdel af feltet. 

Vi holdt ikke noget begynderkursus i indeværende sæson, men vi indbyder til et i starten af næste 

sæson, 12 torsdage med start 11. september. 



Jyderup Bridgeklub 

Hanne Knudsen 

Næste sæson ligger i den nye bestyrelses hænder. Selv om jeg ikke er med, tillader jeg mig at 

gætte på, at den kommer til at ligne dette års. Den starter nok 1. september, men det får I besked 

om på mail, når de har holdt møde i løbet af maj måned. 

Bestyrelsessamarbejdet har været godt, vi har holdt nogle givtige møder, og I har været meget 

flinke til at få alt det praktiske til at køre. Tak til jer alle for et rart år og tak til jer og Hallen for det 

gode samarbejde. En særlig tak til Jens for hans store indsats i forbindelse med alt vedr. 

turneringerne. 

Tak til turneringslederne Susanne P, Preben J og Ole S. Også tak til Per Hansen, som er trådt ind 

som hjælper hos Jens, så turneringerne også kan køre, hvis Jens ikke er til stede 

Tak til Appeludvalget: Ole S, Preben J, Susanne P, Jens Lundberg, Per QN, Lone Skov og Lene Holst, 

I har haft et nemt arbejdsår! 

Til slut vil jeg gerne sige tak til alle jer medlemmer. I har været rigtig gode til at skaffe substitutter 

og nogle gang selv være substitutter. Jeg synes altid, at det er hyggeligt at være sammen med jer, 

så det regner jeg med og håber på, at vi fortsætter med de kommende år. God fornøjelse med 

resten af aftenen.  

Tak for i år og på gensyn. 

 

 

 






