
 

 

GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 29. april 2019, KL. 18.00  

   

  Program 

18.00 – 19.00 Generalforsamling og præmieuddeling  

19.00 – 20.30 Spisning  

20.30 – 22.30 Makkerpar turnering med lodtrækning af makkere indenfor 
rækkerne 

Dagsorden inklusive referat: 

1. Valg af dirigent. Flemming Larsen blev valgt som dirigent, og han 
konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig. Antal fremmødte var 15 
medlemmer. 
 

2. Formandens beretning. Formanden aflagde beretning, som blev 
godkendt. Beretningen ligger som bilag. 
 

3.  Aflæggelse af regnskab. Regnskab blev udleveret på dagen af Gunna, 
som kort gennemgik det. Regnskabet blev godkendt og ligger som bilag. 
 

4. Indkomne forslag – skal være formanden i hænde senest 14 dage 
forinden.  
Der var indkommet et forslag fra Hanne Knudsen. Efter forslaget skal 
formand og kasserer vælges på generalforsamlingen i modsætning til de 
nuværende regler, hvor bestyrelsen konstituerer sig selv. Efter en kort 
debat blev forslaget sendt til skriftlig afstemning, hvor Birgitte Keil og 
Susanne Post tog sig af stemmetællingen. Der var 3 stemmer for 
forslaget, 11 stemmer imod samt en blank stemme. Forslaget blev derfor 
forkastet. 
 

5. Fastlæggelse af kontingent. Kontingentet fortsætter uændret. 
 

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

7. Valg af bestyrelsessuppleanter 
a. Hans-Henning Nielsen (ikke på valg). 
b. Uffe Kjær (på valg). Blev valgt (Uffe var ikke til stede). 
 

8. Valg af revisor 
a. Susanne Post (på valg, modtager ikke genvalg). Susanne Sørensen 
blev valgt som ny revisor. 
b. Preben Jakobsen (ikke på valg)  
 

9. Valg af revisorsuppleant 
a. Per Quist Nielsen (på valg, modtager ikke genvalg). Bente Øxsedt blev 
valgt. 
b. Lone Skov Jensen (ikke på valg) 
 

10. Valg af delegerede til distriktets ordinære generalforsamling.  
Hanne Knudsen og Brit Jensen blev valgt. 
 

11. Eventuelt. Der var ingen punkter under eventuelt.  
 
Jens udleverede årets mange vinpræmier. Modtagerne af vinpræmierne 
fremgår af bilag. 
 
1.maj 2019    1.maj 2019 
Jens Lundberg    Flemming Larsen 
Formand    Dirigent 
     godkendt via mail 

 
 
 
Efter afslutning af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig 
som følger: 
 
Formand: Brit Jensen 
Kasserer: Jens Lundberg 
Næstformand: Hanne Knudsen 
Sekretær: Gunna Steffensen. 
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Bestyrelsens beretning mandag den 29.april 2019 kl.18.00 i Jyderup Hallen: 
 
Velkommen til vores ordinære generalforsamling. Vi har i år været 32 medlemmer, 21 primære og 11 klubmedlemmer. 
Det var et fald på 8 medlemmer og det forekommer, at vi således er nede på et absolut minimum for at skabe nogle 
tilfredsstillende turneringer for medlemmerne.  
 
Den 15.september afholdt vi 60-års jubilæums dag og aften, hvor der både blev spillet kort og afholdt fest med musik og 
dans. Der deltog 28 til kortspil med en 3 bords og 4 bords turnering. Til festen var der også inviteret substitutter og 
tidligere medlemmer. Vi kunne derfor samle 33 personer til en sjov og uforglemmelig aften.  
 
Vi havde inviteret til åben jubilæumsturnering i Jyderup Hallen søndag den 7.oktober, hvor der var tilmeldt 42 par. De 8 
par her fra Jyderup. Otto Rump var både turneringsleder og turneringsadministrator, så det kørte på skinner. Per Hansen 
var hjælper, der satte resultater op samt hjalp til med uddeling af kort. Vi takker for den store hjælp, også til Flemming 
Larsen, der hjalp til med fragtningen af kort til Køge. Efter forudgående bestyrelsesmøder havde vi besluttet at evt. 
overskud fra turneringen blev doneret til Mak-Jolly skolen i Uganda. Takket være de frivillige, hjælpere og Jyderup Hallen, 
der så ikke krævede honorar eller leje blev overskuddet af turneringen på 9.600 kr., som vi efterfølgende donerede.  Efter 
55 spil kunne vinderne og øvrige præmietagere kåres: A rækken: Leif Nygaard og Povl Sommer. I B rækken: Bodil 
Halvorsen og Lene Holst. C rækken: Ulla Nielsen og Inge Lise Schou. Tilbagemeldinger om turneringen var rosende. Det 
var da meget godt taget i betragtning af, det var vores første barometerturnering efter 20 års pause. 
 
Det skal nævnes her i beretningen at den ældste protokol fra 1958-1978 nu er indleveret til opbevaring i lokalhistorisk 
arkiv Jyderup. Alt er i øvrigt scannet og tilgængelig på hjemmesiden. 
 
Nu til vores øvrige turneringer og aktiviteter. 
 
Vi sluttede sidste sæson med Top 16 med Susanne Post, som vinder. 
 
Kortblanding i samarbejde med Svinninge Bridgeklub fungerer godt, hvor Anette Otto og Brit Jensen blander om efteråret 
og Arne og Birthe Larsen om foråret.  
 
Vi spillede som sædvanligt både makkerpar og holdturnering. 
 
I makkerpar turneringen gennemførte vi i sæsonen i 2 rækker med 4 borde og 4 afdelinger over 13 gange. Desværre 
manglede der et par i B rækken og for ikke at få oversidder par fik vi Dianna og Find Heede til at spille i efteråret og 
Merethe og Henning Nielsen i foråret. Tak til substitutterne. Klubben har inviteret de særligt flittige substitutter til den 
efterfølgende middag. Vi har spillet om vinpoints til nr. 1, 2 og 3 i hver række. 42 personer får vin. 
Klubmestre (flest point i A-rækken gennem hele sæsonen) blev Susanne Post og Preben Jakobsen. De fik 1.206 point. 
 
På holdturneringsaftenerne spillede A-rækken holdturnering og B-rækken makkerpar. Vi spillede 4 runder med 4 hold. I 
makkerpar en 2 bords, hvilket ikke var særligt optimalt. Tak til spillerne, der alligevel holdt sæsonen ud. Holdet Preben 
Jakobsen, Susanne Post, Lone Skov Jensen og Per Hansen vandt alle 4 afdelinger. Ud over holdvinderne er der også 
præmie til bedste par med størst multiholdscore samt bedste par med størst handicap stigning. I den sideløbende 
makkerpar uddeltes vinpoints med præmie til 6 personer.  
 
Den 5. november spillede vi klubsølv i en 4 og 3 bords række med samme kortfordelinger for hele landet. Vinderne i A-rk: 
N/S blev Flemming Larsen og Jens Lundberg. Ø/V Susanne Post og Preben Jakobsen. Vinderne i B-rk: N/S blev Annette 
Otto og Henrik Kærgaard. Ø/V Kjeld Alfast og Uffe Kjær. 
 
Til jul spillede vi en 6 bords makkerpar med lodtrækning af makkere. Den blev vundet af Henrik Kærgaard og Marianne 
Cederholm.  
 
På bestyrelsesmødet i februar blev det drøftet at vi skulle tage initiativ til at spørge bestyrelserne i Torsdags bridge og 
Svinninge Bridgeklub om samarbejde.  Baggrund for at indkalde til et fællesmøde var følgende: Det er generelt blevet 
sværere at tiltrække nye bridgespillere, og i nogle turneringer er man nærmest nede på et minimum antal deltagere, for at 
spillerne fortsat er interesserede i at deltage. Årsagerne kan være mange, så bestyrelsen i Jyderup bridgeklub vil gerne 
invitere de tre bestyrelser til et fælles møde, hvor vi kan drøfte, om der vil være fordele ved en sammenlægning mellem to 
eller tre af klubberne. Punkter, som er relevante i denne forbindelse, er: Lokation, hvor vil spillerne gerne spille? 
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Tidspunkt, vil man spille om dagen eller om aftenen? Økonomien ved en, to eller tre klubber. Hvordan tiltrækker vi bedst 
nye spillere? 
Torsdags bridge har behandlet vores initiativ og henvendelse og finder ikke for nuværende at være interesseret i møde, da 
de ikke kan være flere medlemmer i lokalet og mener at flertallet af medlemmerne kun er interesseret i at spille om 
eftermiddagen. Svinninge Bridgeklub er så vidt forstået stadig åben overfor et samarbejdsmøde, men de har selv 
lokaleproblemer at slås med, så mødet er foreløbig udsat.  
 
Vi er medlem af Distrikt Vestsjælland, og det giver os ret til at deltage i distriktets officielle turneringer. Nedennævnte 14 
har deltaget i distriktets turneringer. Det drejer sig om åben par, damepar, seniorpar, mixed par, distriktshold serie 1 og 
klubhold. Tallet angiver, hvor mange turneringer, de har deltaget i: Kirsten K 9, Preben 9, Gunna 7, Margit 6, Hanne 5, 
Hans Henning 5, Kirsten Ø 5, Ole 5, Flemming 4, Bente 3, Birgitte S 3, Lone 3, Susanne P 3 og Henrik 1. Mange fine 
resultater og kvalifikationer til DM. Resultaterne henviser jeg til distriktets hjemmeside. 
 
På den sidste makkerpar aften havde vi et lille medlemsmøde inden spillet om status for næste sæson om der kunne 
samles deltagere nok til holdturnering og makkerpar, der fortsat spilles hver anden gang. Af stemningen kunne det tyde 
på, at vi kan samle 5 og et halvt hold til holdturnering og ingen sideløbende makkerpar, men fortsat makkerpar hver 
anden gang. Det vil sige, at vi er tæt på at kunne klare at oprette en 6 bords holdturnering. Så det er med positiv 
fortrøstning, at vi kan få oprettet gode turneringer til næste sæson. Der er som sædvanlig tilmeldingsfrist til næste sæson 
den 15.august via hjemmesiden eller mails.  
 
Tilbud om begynderundervisning i september blev annonceret, men der var desværre ikke tilslutning.  For at få flere 
bridgespillere til klubben har vi et tiltag på lørdag den 4.maj på Jyderup Torvedag, hvor vi har lejet en stand og lader 
publikum spille med lagte kort. Vi har brug for frivillige til at hjælpe og snakke med folk, så de bliver lokket til at prøve og 
spille nogle spil. Der er åbent i standen fra kl. 9.30 til kl. 14.00, hvor der er præmier til vinderne. Vi har udfærdiget foldere 
og info om bridgespillet. Vi håber også at skabe kontakt til begyndere, der tilbydes undervisning 12 tirsdage aftener fra 
september. 
 
Så vil jeg slutte beretningen med at udtrykke en stor tak til jer medlemmer for selv at skaffe substitutter.  
Tak til alle, som giver en hjælpende hånd, både med det praktiske og på turneringsaftenerne. Tak til Per Hansen for at 
stille borde op og tage dem væk igen på turneringsaftenerne.  
Tak til bestyrelsen og de gode bestyrelsesmøder. Dem havde vi faktisk fire af. Tak til Hallen for godt samarbejde. 
 
Tak til alle jer medlemmer. Tak for et rart år. 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 2. september. 
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