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Dirigent, Flemming Larsen har gennemlæst referatet 26-4-2016 og fundet det dækkende for debatten. 

GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN 

MANDAG d. 25. APRIL 2016, KL. 18.00 
 

Program 
18.00 – 19.00 Generalforsamling og præmieuddeling 
19.00 – 20.30 Spisning (tilmelding inden generalforsamlingen) 
20.30 – 22.30 Makkerpar turnering med lodtrækning af makkere indenfor rækkerne. 

 
Referent Jens Lundberg. 13 deltagere. 

 
1. Valg af dirigent Flemming Larsen, der konstaterede at generalforsamlingen var lovlig 

indvarslet. 
 

2. Formandens beretning Hanne Knudsen læste beretningen op, se side 3. En del gode 
argumenter fra Susanne P, Uffe K, Preben J og Flemming L for at flere deltog i klubbens 
holdturnering. Konklusion: Bestyrelsen finder en forsøgsordning med andre hold 
sammensætninger i en af de fire holdturneringer. For eksempel at udjævne holdes handicap 
tal ved at koble stærke og svage par sammen. Beretningen blev vedtaget. 

 

3. Aflæggelse af regnskab Gunna omdelte det reviderede regnskab. Gjorde opmærksom på 
at status var pr. 31.3. 2016 og ikke 2015, som der stod. Regnskabet blev godkendt med 
bemærkningen om at jubilæums fonds beløb 1.650 kr. står i regnskabet passiv side og 
udskilt fra egenkapitalen. 

 

4. Indkomne forslag Ingen 
 

5. Fastlæggelse af kontingent Tilbage til gamle takster: Makkerpar 290 kr. Hold 250 kr. 
Begge turneringer 530. Til bridgeforbundet: Primære pt. 308 kr. Klubmedlem pt. 68 kr. 
Hertil kommer 50 kr. til jubilæumsfond. Ud over disse beløb kan der efter eget valg vælges 
kaffe og te med 10 kr. pr. aften eller helt uden forplejning. Dog skal ens substitut 
naturligvis kunne få kaffe eller te for medlemmets regning. 

 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

a. Hanne Knudsen (ikke på valg) 
b. Anette Otto (på valg) genvalg 
c. Gunna Steffensen (på valg) genvalg 
d. Birgitte Sørensen (på valg) genvalg 
e. Jens Lundberg (ikke på valg) 
f. Carl Erik Kristensen (ikke på valg) 
g. Henning Mortensen( på valg, ønsker ikke genvalg) nyvalgt Brit Jensen 

 
7. Valg af bestyrelsessuppleant. Hans-Henning Nielsen blev valgt 
 

8. Valg af revisor 
a. Susanne Post (ikke på valg) 
b. Kjeld Alfast (på valg, ønsker ikke genvalg) Nils Olsen blev valgt 
 

9. Valg af revisorsuppleant  
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a. Per Quist Nielsen (ikke på valg) 
b. Niels Olsen (på valg) Preben Jakobsen blev valgt 
 

10. Valg af delegerede til distriktets ordinære generalforsamling Hanne Knudsen og Ole 
Svinth varetager klubbens 2 stemmer 

 

11. Eventuelt   

 

a. Hanne havde en handicapliste, der viser klubbens medlemmers udvikling i 
handicapscore siden sæsonstart. Denne liste gik rundt blandt generalforsamlingens 
deltagere.  Listen scannes senere og udgives på klubbens hjemmeside under arkiv. 

b. Hanne havde på klubbens vegne fået invitation til bridgeundervisning med Mathias 
Bruun den 10.september 2016. Begrænset pladser, så den særlige tilmeldings 
procedure skal følge. Se info på klubbens hjemmeside i ”opslagstavlen”. Preben 
Jakobsen ville gerne vide, hvad der blev undervist i. Jens Lundbergs kommentar, at 
der på distriktets generalforsamling sikkert ville komme flere oplysninger, som kan 
kommunikeres ud til medlemmerne før de beslutter sig for tilmelding. 

c. Hanne takkede hermed medlemmerne, bestyrelsen og dirigenten for 
generalforsamlingen, der blev gennemført i god ro og orden og sluttede kl. 18.30. 

 

 





Kontingent 19.144,00 Kontingent DBF 0,00

Kont. for sæsonen 15.770,00 Indbetalinger 8.072,00

Restance 2014/15 1.094,00 Viderebetalt -7.764,00

Kursister 630,00 Kursister + 2xHeede -308,00

Jubilæumsfond 1.650,00

Mesterpoint -1.864,50

Renter 15,90 Lokaler/Bordopstilling -5.200,00

Forplejning -5.550,00

Indbetaling kaffe 6.870,00

Afregning kaffe 2014-15-5.540,00

Afregning kaffe 2015-16-6.870,00

Difference generalfors. -10,00

Administration -2.242,75

Bestyrelsesmøder -1.085,00

Annoncer -1.157,75

Div materialer -845,00

EDB -14.050,50

(Incl Bridgemates 13.837,50 kr)

Præmier/gaver -3.013,95

Indtægter i alt: 19.159,90 Udgifter i alt: -32.766,70

Resultat -13.606,80

Regnskab for Jyderup Bridgeklub

Resultatopgørelse for perioden 1.4. 2015 - 31.3. 2016

Indtægter Udgifter



Kontantbeholdning 0 Egenkapital pr. 31.3.2015 29.207

Bankbeholdning 15.600 Sæsonens resultat -13.607

Egenkapital pr. 31.3.2016 15.600

Aktiver 15.600 Passiver 15.600

Skyldige omkostninger

Bordopstilling rest 2016 400

Vinpræmier 3.500

Den 12. april 2016

Gunna Steffensen

Kasserer

Foranstående regnskaber er reviderede. Bogføringen er sammenholdt med kassebilag.

Kasse- og bankbeholdning er afstemt.

Kjeld Alfast Susanne Post

Revisors erklæring

Status pr. 31.3.2016

Aktiver Passiver


