
Jyderup Bridgeklub 
 
 
 

Referat godkendt af Flemming Larsen, dirigent den 28.arpril 2015 meddelt via mail. 

GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN 

MANDAG d. 27. APRIL 2015, KL. 18.00 
 

Referat af Jens Lundberg.  

Tilstede var 22 medlemmer, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer (Carl Erik, Gunna, Jens, Henning og Ole) 
 

1. Valg af dirigent.  [Flemming Larsen] 

 

2. Formandens beretning. [se side 2. Bemærkning: Lene: ”find makker Ole” . Beretning godkendt] 

 

3. Aflæggelse af regnskab [se side 3 og 4. Bemærkning: Lene: ”ikke mange penge at gøre godt med. Vi er nede 

på en 7-8.000 kr.” Svar fra kasserer: ”vi har nu købt nyt udstyr og forventer ikke i nærmeste fremtid at skulle 

bruge større beløb”. Ole: ”gavekort turneringsleder skal ændres til gavekort klubmester” ” vin billigere end 

sidste regnskabsår”. Jens:  teksten ”Bridgemate bør suppleres til Bridgemate og materiel”. Regnskabet  blev 

godkendt] 

 

4. Indkomne forslag.   [ingen] 

 

5. Fastlæggelse af kontingent. [uændret, men med forslag fra Susanne Post om ekstra beløb til jubilæumsfond, 

da klubben i 2018 fylder 60 år. Forsamlingen vedtog ekstra 50 kr. pr. medlem til fonden] 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

a.  Ole Svinth  [valgt Hanne Knudsen] 

b. Henning Mortensen [genvalg] 

c. Jens Lundberg  [genvalg[ 

d. Kisten Klæbel                        [valgt Anette Otto for 1 år] 

e. Carl Erik Kristensen [genvalg] 

f. Ikke på valg: Gunna Steffensen, Birgitte Sørensen. 

 

7. Valg af bestyrelsessuppleant: [valgt Kjeld Alfast] 

 

8. Valg af revisor: 

a. Susanne Post [genvalg]   

Ikke på valg Kjeld Alfast 

 

9. Valg af revisorsuppleant: [Per Quist Nielsen, 2 år og Niels Olsen 1 år] 

 

10. Valg af delegerede til distriktets ordinære generalforsamling. [bestyrelsen udpeger] 

 

11. Eventuelt. [Anne Grete: kig på vedtægterne om der til næste generalforsamling er behov for ændringer for 

personantal for bestyrelsen og revision. Gitte: pdf filer på hjemmesiden kan kun åbne 1 side med ipad. 

Webredaktør lovede at udsende de vigtigste filer (kalender, grundoplysninger mm) med e-mail til sæsonstart. 

Her kan filerne åbnes og udskrives. Arne J: kom med ros til Ole for et godt formandskab og  med fine 

bemærkninger før hver turneringsstart] 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 18.40 med tak til dirigenten, hvorefter der var konstituerende bestyrelsesmøde. 



Jyderup Bridgeklub 
Formandsberetning sæson 2014-2015  

 
Vi har i år været 51 medlemmer. Heraf en del K-medlemmer fra efterårets undervisning. 
 
Kortblandingen som vi deler med Svinninge er forløbet planmæssigt og tak til dem, der har hjulpet. 
 
Vi har spillet makkerpar i 2 rækker. En 4- og en 5-bords i efteråret og i to 5-bords i foråret. Forøgelsen skyldes at 
to par fra efterårets undervisning fortsatte. Turneringen forløb fint. 
Klubmestre blev Benny Madsen med makker. 
 
Holdturneringen var et problem allerede fra starten, da der havde meldt sig 5 hold. Det duer ikke til en 
holdturnering. Derfor måtte vi lave en ikke så god løsning med et hold i 3 runder spillede i den sideløbende og så 
byttede med taberne efter hver 3 runder hold. 
Det er et problem, at når klubben tilbyder holdturnering, at denne ikke har 1. prioritet. Klubben tilbyder vel 
holdturnering for at medlemmerne skal introduceres til denne turneringsform. Så må det betyde, at der spilles 
hold på en holdaften. Dette er min personlige holdning, og ikke bestyrelsens. 
Alle runder af årets holdturnering blev vundet af Anne Gretes hold med Preben, Lene og Susanne. 
 
Også i denne sæson spillede vi klubsølv. I sær Jens og Flemming samt Henning og Kurt var meget tilfredse med 
denne aften. 
 
Selve turneringsafviklingen på klubaftnerne er gået godt og det skyldes ikke mindst Jens, som sammen med Per 
Hansen har haft styr på tingene. 
 
Juleafslutningen havde ikke den store tilslutning. Bestyrelsen forstår ikke, hvorfor medlemmerne ikke bakker op 
om denne aften. De fremmødte havde en god hyggelig aften med gløgg og juleknas. Der afholdes også 
juleafslutning næste år var bestyrelsen enige om. 
 
Nogle af klubbens medlemmer spiller jo andet end om mandagen. Lene, Preben og Anne Grete har spillet på deres 
respektive hold i mellemrækken og landede hverken i top eller bund. De samme spillere har også deltaget i 
landspokalturneringen og vandt indtil flere kampe, idet de alle nåede til 4. runde. 
 
Kirsten Klæbel, Birgitte Sørensen, Gunna & Bente har spillet på et hold i distriktets Serie 1. De ser ud til at have 
reddet livet med en næstsidste plads. 
Hanne Knudsen havde et hold med i distriktets serie 2 og de vandt turneringen og skal nu prøve kræfter med serie 
1. Hanne havde blandt andre Flemming og Kirsten Østergaard på holdet. 
 
 
Vi har haft en del aktive medlemmer med i distriktets parturneringer og her kan det berettes, at Anne Grete & 
Preben blev vinder af distriktets seniormesterskab og resultatet fra DM venter vi på i spænding. 
I går kvalificerede de sig også til DM i Mixpar med en 4. plads. Rigtig flot. Nummer 3 i turneringen blev Hanne 
Knudsen med makker. 
 
 
Der er så tak til turneringslederne, som jo er en nødvendig hjælp til afviklingen af turneringerne. 
 
 
Stor tak til medlemmerne, fordi de selv sørger for substitutter. 
 
Vi har i år fået nye bridgemate og nye kort, så pengekassen er tæt på at være tom. Det kan så tages op under 
fastsættelse af kontingent. Det er min opfattelse, at det er en meget billig fornøjelse at være med i Jyderup 
Bridgeklub. Alle de nymodens EDB ting koster penge, men det gør spillet lettere og sjovere. 
 
Bestyrelsen har haft et godt samarbejde i årets løb, tak for det. 
 
Tak til Jyderup Bridgeklub, som jeg nu forlader efter 29 år. Held og lykke fremover. 
 
Ole Svinth 



Kontingent 16.680,00 Bordopstilling 5.000,00

Kont. for sæsonen 15.586,00

Restance 2013/14 1.094,00 Administration 1.432,20

Bestyrelsesmøder 225,00

Begynderkursus 1.958,00 Annoncer 1.207,20

(heraf 1000 kr til DBF)

Indbetalinger 4.850,00 Div materialer 957,45

Kursusmaterialer -2.892,00

EDB 2.848,00

Salg af bridgeborde 400,00 (Herunder ny PC)

Kontingent DBF 10.640,00 Mesterpoint DBF 1.854,00

 - viderebetalt -10.640,00 0,00 Præmier/gaver 4.568,75

Vinindkøb 3.968,75

Hallen kaffe 5.540,00 Gavekort til klubmester 400,00

 - viderebetalt 0,00 5.540,00 Bårebuket Max 200,00

Renter 36,79 Generalforsamling 392,00 392,00

(spisning substitutter)

Tilgodehavende sæson 2013/14 1.809,00

Indtægter i alt: 26.423,79 Udgifter i alt 17.052,40

Resultat 2014/15 9.371,39

Regnskab for Jyderup Bridgeklub

Resultatopgørelse for perioden 1.4. 2014 - 31.3. 2015

Indtægter Udgifter



Jyderup Bridgeklub

Kontantbeholdning 0 Egenkapital pr. 31.3.2014 19.835

Bankbeholdning 29.207 Sæsonens resultat 9.372

Egenkapital pr. 31.3.2015 29.207

Aktiver 29.207 Passiver 29.207

Tilgodehavender Skyldige omkostninger

Kontingent 1.094 Hallen kaffe 5.540

Kursusmateriale 50 Bestyrelsesmiddag 560

32 kortmapper 200

Vinpræmier 2.644

Bridgemate og kort 14.688

Den 21. april 2015

Gunna Steffensen

Kasserer

Foranstående regnskaber er reviderede. Bogføringen er sammenholdt med kassebilag.

Kasse- og bankbeholdning er afstemt.

Kjeld Alfast Susanne Post

Revisor Revisor

Revisors erklæring

Status pr. 31.3.2015

Aktiver Passiver


