
Jyderup Bridgeklub 

Generalforsamling 27.april 2020 UDSAT på grund af Corona-virus 

 

 
GENERALFORSAMLING er UDSAT til mandag d. 7.september 2020. kl. 18.00, hvor 
klubben er vært med et glas vin, vand eller øl.  

1) Valg af dirigent (forslag Flemming Larsen) 
 
2) Formandens beretning (side 2 og 5) 
 

3) Aflæggelse af regnskab (side 6 og 7) 

 

4) Indkomne forslag (ændr. af vedtægter: § 2. Klubben ledes af en generalforsamlings valgt 
bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således 
at 3 er på valg i ulige år. Endvidere osv (fortsat uændret). § 5, stk 6. Valg af 2 eller 3 
bestyrelsesmedlemmer.) 

 

5) Fastlæggelse af kontingent (forslag uændret kontingent) 
 
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer 

a) Hanne Knudsen (ikke på valg) 
b) Hans Henning Nielsen (på valg) 
c) Gunna Steffensen (på valg) (udgår, hvis forslag vedtages om 5 bestyrelsesmedlemmer) 

d) Birgitte Sørensen (på valg) (udgår, hvis forslag vedtages om 5 bestyrelsesmedlemmer) 
e) Jens Lundberg (ikke på valg) 
f) Carl Erik Kristensen (ikke på valg) 
g) Brit Jensen (på valg) 
 

7) Valg af bestyrelsessuppleanter 
a) ?? (på valg 1 år) (forslag 1. suppleant: Birgitte Keil) 
b) ?? (på valg 2 år) (forslag 2. suppleant: Anni Kamstrup) 
 

8) Valg af revisor 
a) Susanne Sørensen (ikke på valg) 
b) Preben Jakobsen (på valg) 
 

9) Valg af revisorsuppleant 
a) Bente Øxseth (udg medlem) (ikke på valg) (forslag Ole Svinth vælges 1 år) 
b) Lone Skov Jensen (på valg) 
 

10) Valg af delegerede til distriktets ordinære generalforsamling 

11) Eventuelt 

 

Min Computer
Gul seddel
Referat side 8



Årsberetning for Jyderup Bridgeklub 2019/2020

Velkommen til generalforsamlingen, som grundet Coronavirussen ikke kunne finde sted i april 
måned som sædvanligt. Desuden velkommen til den nye bridgesæson. 

Turneringer
Som afslutning på forrige bridgesæson blev der afholdt top16 turnering, som Jens vandt med 111 
points.
Sidste års sæson bød på holdturnering og makkerparturnering skiftevis hver 14. dag. Makkerpar 1 
blev afholdt i to rækker med henholdsvis fire og tre borde. Evalueringen af dette blev, at vi resten af
sæsonen 2019/2020 valgte af have en række med syv borde i stedet for. Det er vores opfattelse, at 
de fleste synes dette fungerer bedst, når vi ikke er flere medlemmer. 
Klubmesterskabet blev vundet af Susanne Post og Preben Jakobsen med 1850 points.

Holdturneringerne i efteråret gik over fem aftener, og den 25. november spillede vi en 
miniholdturnering. Turneringen med de fem hold blev afviklet på den måde, at vi havde et 
oversidderbord, hvor holdene gennem sæsonen konkurrerede mod hinanden. Dette har fået 
blandede modtagelser, da flere synes, at oversidderbordet ikke giver tilstrækkelig udfordring. 

De deltagende hold var:
Hannes hold med Hanne, Kirsten K., Ole og Hans Henning.
Prebens hold med Preben, Susanne P., Lone og Per.
Arnes hold med Arne, Gunnar, Carl Erik og Anne.
Flemmings hold med Flemming, Jens, Margit og Birgitte S.
Gunnas hold med Gunna, Bente, Susanne S. og Brit.

Vinderne af efterårets holdturnering blev Hannes hold med 69,04 KP. Nummer 2 blev Prebens hold 
med 68,14 KP. 
Bedste handikapforbedring fik Carl Erik med -1,60 og Gunnar med -1,54.  
Minihold blev vundet af Prebens hold. 
Oversidderturneringen blev vundet af Susanne P og Preben NS og Susanne S og Brit ØV. 

Den 4. november deltog vi i klubsølvturneringen, hvor vinderne blev:
A-rækken: Kirsten og Margit NS, Susanne P. og Preben ØV.
B-rækken: Susanne S. og Brit NS, Marianne og Dennis ØV.

Den 9. december 2019 afholdt vi juleafslutning med 20 spillere i en række som makkerpar med 
lodtrækning af makker. Vindere blev Arne Jakobsen og Birgitte Keil.

I foråret nåede vi kun fire aftener med hold og fem aftener med makkerpar, da Coronavirussen 
aflyste resten af sæsonen.
Vindere af forårets holdturnering blev Prebens hold med 68,68 KP (Kirsten Ø. spillede for Per). 
Nummer 2 blev Hannes hold med 59,87 KP. 
Bedste handikapforbedring fik Flemming med -0,66 og Jens med -0,66. 
Minihold blev aflyst.
Oversidderturneringen efter fire af fem planlagte spilledage blev vundet af:  N/S (delt):  Susanne P -
Preben og Gunnar Knudsen - Arne. Ø/V: Hans Henning – Ole.
Vi har mange aftener fået hjælp af vores substitutter – stor tak til dem for det og til jer for selv at 
finde en substitut, når der er behov for det.

 Side 1 af 4  Formand Brit Jensen



I det forgangne år har mange i klubben deltaget i distriktets turneringer. Blandt resultaterne kan 
nævnes: 
Damepar: Nr. 1 Elise Nygaard og Hanne, nr. 3 Margit og Kirsten Ø.
Øst damepar: Nr. 2 Margit og Kirsten Ø.
Åben par: Nr. 3 Preben og Ole.
Seniorpar: Nr. 3 Susanne P. og Preben.

Lokalt i klubben
Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder. I efteråret trådte Anette Otto ud af bestyrelsen, og Hans-
Henning trådte ind i stedet for. 

Her i efteråret havde vi et titelskift i klubben, da Jens blev 1* Kredsmester – tillykke med det.

Undervisning
Vi tilbød bridgeundervisning i september måned, men desværre var der kun tre interesserede, som 
så blev henvist til Kalundborg Bridgeklub, hvor de havde et hold.

Udvikling i klubben
Som vi nævnte på sidste generalforsamling, har vores bridgeklub har over de seneste par år haft et 
dalende antal medlemmer, så vi ved efterårets start var 29 medlemmer. I efteråret modtog vi en 
udmelding, så vi nu er 28 medlemmer. 

I bestyrelsen har vi talt en del om, hvordan vi kan få vendt denne udvikling. 
• Skal vi arbejde på en sammenlægning af flere klubber? 
• Skal vi arbejde mod et større samarbejde i det daglige mellem flere klubber? 
• Hvordan gør vi opmærksom på bridgen i vores lokalområde? 

Spørgsmålene er mange, og vi har talt lidt med bestyrelsesmedlemmer i Svinninge Bridgeklub og 
Torsdagsklubben, men der er ingen konkret resultater endnu. 

For netop at gøre opmærksom på vores bridgeklub, lejede vi en standplads på torvedagen den 4. maj
2019. Omkring ti friske bridgespillere var mødt op iklædt ”bridgeordensbånd” med vores fane fra 
DBf, og der var sat to spilleborde op, som interesserede kunne sætte sig ved. Vi havde også et 
indlæg forinden i Jyderup Posten. Desværre druknede det hele i regn og kraftig blæst, så vi var nødt 
til at pakke sammen længe før tid.

Distrikt Vestsjællands generalforsamling
Den 8. maj 2019 afholdt Distrikt Vestsjælland den årlige generalforsamling, hvor Hanne og Brit 
deltog. Distriktet samarbejder med distrikt Storstrøm, Distrikt Østsjælland og Distrikt Bornholm. 
Samarbejdet fungerer fint blandt andet med fælles turnering for max. grønt kort samt diverse 
undervisningstilbud, dels undervisning i specifikke emner, som Køge har stået for, dels 
undervisning i Bridgecentral/Bridgemate. Også distriktet er bekymret over svigtende 
medlemstilgang.

Distriktets hjemmeside varetages af Otto Rump, som også løbende sender invitationer ud til 
klubberne om kommende turneringer. 

Ole Svinth fik ros for indsatsen med distriktets blad, som I får tilsendt på mail. 

Klublederdag i distriktet

 Side 2 af 4  Formand Brit Jensen



Den 7. september 2019 afholdt distrikt Vestsjælland klublederdag, hvor vi desværre var forhindret i 
at deltage. Emnerne var blandt andet evaluering af klubholdturneringer, hvordan får vi flere spillere 
interesseret i at spille hold, forbundets klubdag den 9. november samt udfordringer med BC3. En ny
version af BC3 kom i december måned, og den giver mulighed for en forbedret hastighed.

Klubdag i Middelfart
Den 9. november 2019 blev der afholdt klubdag i Middelfart, hvor Gunna og Brit deltog.

Efter en indledning fra DBf om, hvor står vi nu, resultaterne fra interessentanalysen og 
hovedbestyrelsens pejlemærker, hørte vi et inspirerende og morsomt foredrag om hjernens 
udvikling gennem årtusinder ved Peter Lund Madsen.

Herefter var eftermiddagen besat med tre workshops, hvor Gunna og jeg deltog i workshop 1 og 2.
Workshop 1, rekruttering og fastholdelse, 
workshop 2, bridgefællesskaber – interne og eksterne -, 
workshop 3, ønsker og forventninger til DBf inklusive BC3.

På workshop 1 blev der talt om rekruttering, hvordan vil kunne få nye spillere i klubben, men også 
om hvordan vi kunne fastholde de nuværende spillere. Blandt de muligheder, der blev nævnt, var

• Fleksible turneringsformer og medlemskaber. 
• Forskellige spilletidspunkter, så vi henvendte os både til dem på arbejdsmarkedet og til 

pensionisterne. 
• e-bridge.
• Skolebridge.
• Fælles annoncer med genkendeligt udseende.
• Flyer fra DBf til klubberne med plads til egen klubs navn m.m. 
• Stand på erhvervsmesser, torvedage og lignende.

Samlet set skal vi arbejde ud fra at være synlige og kendte i lokalsamfundet.
I de senere år har flere hundrede nye og nyere bridgespillere forladt DBf, og det skal gerne bremses.

På workshop 2 talte vi om samarbejde med andre foreninger og andre klubber samt om samarbejde 
om videreudvikling i klubberne inklusive undervisningstilbud. 
Det blev nævnt, at den avancerede blandemaskine også er et godt værktøj til brug for uddannelse og
videreudvikling.

Vi diskuterede fordele og ulemper ved at samarbejde med andre foreninger, f.eks. Ældre Sagen. 
Kunne man forestille sig en rabat på medlemskontingentet i DBf?

Hvis vi kan vi skabe mere kontakt til andre lokale klubber og f.eks. afholde fællesarrangementer, vil
det skabe mere synlighed i lokalsamfundet. 

Ved den efterfølgende opsamling på alle workshops blev det aftalt, at et antal innovationsklubber 
skal arbejde videre med følgende punkter:

Initiativer som følge af klubdagen
Oprustning på IT-fronten, BC3, innovationsklub Klør 5: Odense.
Kursus, undervisning, uddannelse, innovationsklubber: Ballerup Bridge Club og 
studenterforeningens Bridgeklub.
Rekruttering og fastholdelse, innovationsklubber: Bridge Søllerød, ruder 10 – Ishøj Bridgeklub, 
Roskilde Bridge 1945 og Holstebro Bridgeklub.
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Generel kommunikation og vidensdeling, innovationsklubber: Slotsbridge Hillerød og Hundested 
Bridgeklub.
Mere digitalisering af Dansk Bridge. Dette afventer den nye kommunikationskonsulent.

Informationskanaler
Vores hjemmeside, som Jens bestyrer, bliver flittigt brugt. I kan også følge os på Facebook, og 
bridgenyheder generelt kan I desuden få ved de kvartårlige nyhedsbreve fra DBf og på Dbf´s 
hjemmeside. 

Nordvestnyt bringer hver uge navnene og points for vinderne.

Bridgebladet sidst i foråret udkom kun digitalt på grund af Coronavirussen. I kan læse det og de 
øvrige digitale blade enten via appén Dansk Bridge eller på Dbf´s hjemmeside under medlemsinfo. 
Her har I også kunnet følge status på de udskudte eller aflyste landsturneringer.

Tak
Tak til alle, som hjælper til med at stille borde op m.m. og tak til Hallen for et godt samarbejde.

Tak til jer medlemmer for nogle gode bridgeaftener. Vi glæder os til at komme i gang i den nye 
sæson. 

Tak til bestyrelsen for det forløbne års arbejde.

Alt i alt et noget usædvanligt bridgeår, som vi alle har kunnet mærke.

.
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Generalforsamling 2020 Jyderup Bridgeklub    

Regnskab 1-4-2019 til 31-3-2020
(aug 2020)

Indtægter: Året til dato Budg.20-21

1.01 Kontingent
DBf 6.652,00
Turn 12.920,00
Kaffe/te 3.820,00 23.392,00 18.294

1.02 Generalfors
Inskud 17 delt 1.700,00
Middag 22 menu -2.398,00 -698,00 -500

1.03 Top16
Indskud 16 delt 480,00
forplejning GS -200,00
sølvpoints -132,00 148,00

1.04 Juleafslutning
Intet indskud 0,00
Gløgg mm -700,00 -700,00 -700

1.05 Renter 15,81

Indtægter i alt 22.157,81 17.094

Udgifter:
2.01 Kontingent til DBf -6.652,00 -5.204

2.02 Mesterpoints -1.165,00 -400

2.03 Klubsølv 24 delt -240,00 -216

2.04 EDB/materiel -741,70 -750

2.05 Bordopstilling -3.800,00 -2.900

2.06 Annonce -1.130,00 -1.533

2.07 Præmier 2018-19 -3.840,00 -4.000

2.08 Kaffe/te 2018-19 -4.770,00 -3.240

2.09 Bestyrelsesmøder -972,19 -1.000

2.10 Bankgebyr -205,00 -300

2.11 Andet
Brobizz -339,15
Bårebuket -200,00
DM, transp -200,00
Torvedag -345,00
Kafffe udlæg -40,00 -1.124,15 -500

Udgifter i alt -24.640,04 -20.043

Underskud -2.482,23 -2.949

Fremlægges til godkendelse af generaflorsamlingen den 7.september 2020



Generalforsamling 2020 Jyderup Bridgeklub    
STATUS

Aktiver:
Kasse 1-4-2019 0,00
Bankbeholdning: 1-4-2019 25.851,44
Underskud 2019-2020 -2.482,23
Egenkapital 31-3-2020 23.369,21

Passiver:
Kasse 31-3-2020 0,00
Bankbeholdning 31-3-2020 23.369,21
Balance 23.369,21

Bestyrelsens erklæring:

Jyderup, den

________________ ________________
Formand Kasserer

7.april 2020

________________ ___________________
Sekretær Bestyrelsesmedlem

________________ ___________________ _______________
Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem

Revisorernes erklæring:

Gennemgangen gav ikke anledning til forbehold eller øvrige bemærkninger.

(accept via mail 7.4.2020) (accept via mail 6.4.2020)
Susanne Sørensen Preben Jakobsen
Revisor Revisor

Vi har herunder stikprøvevist efterprøvet bilagene, kontrolleret at modtagne tilskud er anvendt til 
det/de tildelte formål, og vi har påset likvidernes tilstedeværelse.

Vi har gennemgået regnskabet (resultatopgørelse, balance og noter) og har som en del heraf 
kontrolleret, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med regnskabsprincipperne i 
Administrationsgrundlaget for Kultur Fritid og Fællesskab i Holbæk Kommune samt 
Folkeoplysningslovens kapitel 8 og tilhørende bekendtgørelser.

Vi bekræfter med vores underskrift, at vi har godkendt regnskabet og herunder anser regnskabet 
for at være aflagt i overensstemmelse med regnskabsprincipperne i Administrationsgrundlaget for 
Kultur Fritid og Fællesskab i Holbæk Kommune. 

Vi bekræfter samtidig, at evt. modtagne tilskud fra Holbæk Kommune er anvendt til det/de 
tildelte formål samt, at de er anvendt i overensstemmelse med Folkeoplysningslovens 

Fremlægges til godkendelse af generaflorsamlingen den 7.september 2020



Jyderup Bridgeklub 

Referent: Gunna Steffensen. Referat godkendt af dirigent Flemming Larsen. 

Referat af generalforsamling i Jyderup Bridgeklub mandag den 7. september 2020 kl. 18.00 
På grund af Coronavirus blev generalforsamlingen aflyst i foråret og udsat til den 7. 
september. Klubben bød på et glas vin til de fremmødte.  
 
1. Valg af dirigent 
Flemming Larsen takkede for valget 
 
2. Formandens beretning 
Brit aflagde en velformuleret og fyldig beretning. Beretningen er vedhæftet dagsorden. 
 
3. Aflæggelse af regnskaber  
Jens gennemgik regnskaber, som blev enstemmigt godkendt. Regnskab er vedhæftet 
dagsorden. 
 
4. Indkomne forslag 
Ændring af vedtægter § 2. Klubben ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse på 5 
medlemmer (mod tidligere 7). Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at 2 er 
på valg i lige år, og 3 er på valg i ulige år. (Resten er uændret). 
 
5. Fastlæggelse af kontingent 
Kontingentet for den kommende sæson er uændret. 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg var Hans Henning Nielsen og Brit Jensen. Begge modtog genvalg. Birgitte 
Sørensen og Gunna Steffensen udgår.  
 
7. Valg af bestyrelsessuppleanter 
Birgitte Keil blev valgt til 1. suppleant, Anni Kamstrup blev valgt til 2. suppleant. 
 
8. Valg af revisor 
Preben Jacobsen modtog genvalg 
 
9. Valg af revisorsuppleant.  
Bente Øxseth er ikke på valg, men er udgået af klubben. Ole Svinth blev valgt for 1 år. 
Lone Skov modtog genvalg. 
 
10. Valg af delegerede til distriktets ordinære generalforsamling 
Hanne Knudsen og Brit Jensen deltager. 
 
11. Eventuelt 
Lone Skov foreslog, at klubben tilbyder skolebridge uden for skolens regi en eftermiddag 
om ugen. Gunna Steffensen efterlyste en ny metode til fordeling af vinpræmier, som kan 
tilgodese flere medlemmer. Formanden lykønskede Preben Jacobsen og Susanne Post for 
at have vundet sæsonens klubmesterskab.  


