
Jyderup Bridgeklub
GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 24. april 2017, 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

Dagsorden med referat.

1. Valg af dirigent. Flemming Larsen blev valgt som dirigent.
Punkt 1a: Gunna har doneret et antal engelsk/dansk bridgeordbøger, som kan købes for 20 kroner 
pr. styk. Indtægten går til ”Per Hansens projekt” i Uganda.

2. Formandens beretning. Hanne fremlagde beretningen, som er vedlagt som bilag. Beretningen blev 
godkendt.
B-rækken ønsker ikke at spille holdturnering. For at udbrede kendskabet til, hvad en holdturnering 
går ud på, tilbød Susanne Post at undervise medlemmerne en aften, hvor der ikke spilles bridge. 

3.  Aflæggelse af regnskab. Gunna fremlagde regnskab og status. Disse er vedlagt som bilag. 
Regnskabet og status blev godkendt.

4. Indkomne forslag. Der er ikke indkommet nogle forslag.

5. Fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, dog med den tilføjelse, at vi 
ikke kender forbundets takst endnu. Dette blev godkendt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
a. Hanne Knudsen (på valg, modtager genvalg) 
b. Anette Otto (ikke på valg) 
c. Gunna Steffensen (ikke på valg) 
d. Birgitte Sørensen (ikke på valg)  
e. Jens Lundberg (på valg, modtager genvalg) 
f. Carl Erik Kristensen (på valg, modtager genvalg) 
g. Brit Jensen (ikke på valg)
Hanne, Jens og Carl Erik blev genvalgt.

7. Valg af bestyrelsessuppleanter
a. Hans-Henning Nielsen (ikke på valg)
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b. Valg af en suppleant
Ny 2. suppleant, Uffe Kjær, blev valgt.

8. Valg af revisor
a. Susanne Post (på valg, modtager genvalg)
b. Niels Olsen (ikke på valg) 
Susanne blev genvalgt.

9. Valg af revisorsuppleant
a. Per Quist Nielsen (på valg, modtager genvalg) 
b. Preben Jakobsen (ikke på valg)
Per blev genvalgt.

10. Valg af delegerede til distriktets ordinære generalforsamling. Vi har to stemmer til 
generalforsamlingen. Hanne og Ole Svinth deltager.

11. Eventuelt 
Kirsten Klæbel viderebragte ros fra andre klubber til vores hjemmeside, især afsnittet om 
konventionerne.
Susanne Post spurgte til, hvornår vores jubilæum finder sted. Det sker i 2018, datoen er endnu ikke 
bestemt.
Preben Jakobsen oplyste, at Svinninge bridgeklub afholder guldturnering den 8. oktober 2017 i 
anledning af 60 års jubilæum.

Generalforsamlingen blev afholdt på 31 minutter med deltagelse af 15 medlemmer samt 
bestyrelsen.

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Formand: Hanne Knudsen
Kasserer: Gunna Steffensen
Sekretær: Brit Jensen
Turneringsansvarlig: Jens Lundberg
Kortblandere: Anette Otto og Brit Jensen

Opsætning til start og oprydning: Carl-Erik og Birgitte.
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Formandens beretning mandag den 24.april 2017 kl.18.00 i Jyderup Hallen 

Velkommen til vores ordinære generalforsamling. Vi har i år været 46 medlemmer, heraf 8 
begyndere. 
Vi sluttede sidste sæson med Top 16. Den blev vundet af Hanne Knudsen. 
Vi delte som sædvanligt kortblanding med Svinninge. Det har i det store og hele fungeret godt. 
Vi spillede som sædvanligt både Makkerpar og Holdturnering. 
I Makkerparturneringen var vi 2 rækker med 4 borde før jul. Det gik, som det plejer, fint. 
Efter jul fik vi heldigvis nye medlemmer. Nu blev A-rækken 5-bords og B-rækken 4 bords. 
Vi har spillet om mesterpoint til den bedste fjerdedel af rækken og om vinpoint til nr. 1, 2 og 
3 i hver række. 24 personer får vin. 
Klubmestre ( flest point i A-rækken gennem hele sæsonen) blev Susanne Post og Preben 
Jakobsen. De fik 1.306 point. 
På Holdturneringsaftenerne spillede A-rækken holdturnering og B-rækken makkerpar. Før 
jul spillede vi en holdturnering for 5 hold. Det betød, at et par fra B-rækken ofrede sig og 
spillede i holdturneringen. De var ikke så glade for det, og ingen af de øvrige par fra B-rækken 
havde lyst til at overtage deres plads efter jul. 
Der blev afviklet en miniholdturnering på den 6. holdaften. 
I 2. halvsæson spillede vi med et 6-mandshold ( 6 damer ). Det ”overflødige” par deltog på 
skift i den sideløbende. Det gav en mere tilfredsstillende turnering, hvor der blev spillet 2 
små turneringer, hver over 3 gange. Den sideløbende blev spillet, som den plejer med 
adgang til at se resultater. 
Den 4 november spillede vi klubsølv i 2 4-bords rækker. Vi spillede en lille 
enkeltmandsturnering med lodtrækning over hele salen ved juleafslutningen. 
Vi er jo medlem af Distrikt Vestsjælland, og det giver os ret til at deltage i distriktets officielle 
turneringer, hvoraf mange er kvalifikation til DM. Nedennævnte har deltaget i distriktets 
turneringer. Tallet angiver, hvor mange de har deltaget i: Preben J. 4, Hans-Henning N: 4, 
Lene H: 3, Lone S: 2, Gunna S: 3, Bente Ø: 2, Ole S: 3, Kirsten K: 3, Birgitte S: 2, Hanne K: 3, 
Find H: 1, Diana H: 1, Else L: 1, Birthe S: 1, Heidi Q: 1, Per Q: 1, Per H: 2, Uffe K:1, 
Flemming L: 1 Kirsten Ø: 1.  
I går 23. april blev der spillet mix-par, 5 par fra Jyderup deltog. Lone S og Per H samt Lene H 
og Hans-Henning N kvalificerede sig til DM. 
”Jyderup skole” har haft bridge som del af valgfaget idræt på programmet. Vi er 6 medlemmer 
her fra klubben, som har deltaget som undervisere/hjælpere hele skoleåret i 2 lektioner en 
gang om ugen. Det har været en blandet oplevelse. Jeg mener, at vi kun skal fortsætte, hvis 
det bliver elevernes valg at lære bridge, ikke som vedhæng til andre fag. 
Stor tak til jer medlemmer for selv at skaffe substitutter. 
Resultater for de seneste turneringer er sat op. 
Flaskepræmierne er beregnet efter, at der uddeles ca. 1,5 flaske . pr. deltager fordelt over 
hele sæsonen. 
Tak til alle, som giver en hjælpende hånd, både med det praktiske og på turneringsaftenerne. 
Tak til bestyrelsen. Jeg synes, at vi har haft nogle gode og hyggelige møder. Tak til Hallen 
for godt samarbejde. 
Tak til alle jer medlemmer. Tak for et rart år, jeg glæder mig altid til at komme herhen mandag 
aften og hilse på mange søde mennesker og til at spille bridge. Jeg håber, at vi alle sammen 
ses igen til næste år. 
God fornøjelse med resten af aftenen. 
Tak for i år og på gensyn den 4. september. Hanne Knudsen 



Kontingent 19.510,00 Kontingent DBF -68,00

Incl. kursister 3.100 kr15.770,00 Indbetalinger 9.260,00

Viderebetalt -9.328,00

Jubilæumsfond 1.700,00

Mesterpoint -1.330,50

Renter 26,46 Lokaler/Bordopstilling -5.600,00

Forplejning 6.370,00

Indbetaling kaffe 6.520,00

Spisning substitutter -150,00

Administration -1.418,75

Bestyrelsesmøder -700,00

Annoncer -718,75

Div materialer -1.780,00

EDB -1.413,00

(Incl rep. af PC 1200  kr)

Præmier/gaver -4.100,00

(Heraf vinpræmier 3500 kr)

Indtægter i alt: 21.236,46 Udgifter i alt: -9.340,25

Resultat 11.896,21

Resultatopgørelse for perioden 1.4. 2016 - 31.3. 2017

Indtægter Udgifter



Kontantbeholdning 0 Egenkapital pr. 31.3.2016 13.950

Bankbeholdning 27.496 Sæsonens resultat 11.896

Heraf Jubilæumsfond -3.350  - Henlæggelse til jubi-fond -1.700

Egenkapital pr. 31.3.2017 24.146

Aktiver 24.146 Passiver 24.146

Tilgodehavender Skyldige omkostninger

For lidt indbetalt 68 For meget indbetalt 260

Vin - anslået 3.500

Kaffe hallen 6.360

Den 3. april 2017

Gunna Steffensen

Kasserer

Foranstående regnskaber er reviderede. Bogføringen er sammenholdt med kassebilag.

Kasse- og bankbeholdning er afstemt.

Niels Olsen Susanne Post

Revisor Revisor

Revisors erklæring

Status pr. 31.3.2017

Aktiver Passiver


