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Referat af General forsamling i 
 

Bridgeklubben Nord fredag d. 23 april 2010 
 

Formand Henning Gerner Mikkelsen bød velkommen  

 

1. Valg af dirigent og referent 

Leif Rasmussen blev valgt til dirigent 

Leif Rasmussen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Henning Gerner Mikkelsen fremlagde bestyrelsens beretning, der tillige er lagt ind på 

foreningens hjemmeside.  

Henning fortalte, at sagen om et mangeårigt medlems kortsnyd havde været den sværeste 

og mest tidskrævende opgave for bestyrelsen i det forløbne år. Internt i vores egen klub 

besluttede bestyrelsen, at der var et halvt års karantæne fra spil og turneringsledelse samt 

2 års udelukkelse fra brug af vores IT-udstyr. Sagen har været sendt til hovedbestyrelsen 

og til distriktet. Sagen er en tilståelses sag og ligger til endelig afgørelse i den nye 

bestyrelse. 

Beretningen sluttede med, at Henning fortalte, at bestyrelsen det kommende år vil 

prioritere rekruttering, IT og vores hus højt. 

Dirigenten satte beretningen til debat.  

Til spørgsmål om varmt vand i de kolde haner fortalte Per Frederiksen, at Bomarkshus 

havde gjort en stor indsats for at afdække problemet. Man mente, at det måtte skyldes en 

installation i en af lejlighederne, som fik vandet til at løbe baglæns – måske en 

opvaskemaskine.  

Per Frederiksen spurgte til, om klubben ikke kunne overføre overskud til social kapital, 

refererede til en Silkeborg ordning. Spurgte til, om klubben havde råd til at investere i 

mere avancerede maskiner, hvor det er muligt at lave analyser af spil. Mente det var 

vigtigt at støtte eliten. Kommenterede årets overskud med, at foreningen ikke skulle være 

en akkumulerende investeringsforening. Dirigenten henviste yderligere diskussion til 

punkteterne eventuelt og aflæggelse af regnskab / budget. 

Henning svarede, at det ikke var nok at se på regnskabet for et enkelt år. Bestyrelsen har 

planer om at renovere badeværelser og inventar. Der er taget beslutning om større 

investeringer i IT og hjemmeside.  

 

Henning Gerner Mikkelsen takkede Keld Kjær for indsatsen i bestyrelsen og for Keld´s 

store indsats med vedligeholdelse og fornyelse af vores lokaler.  

 

Bestyrelsens beretning blev godkendt. 

 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab 

Jens Thomsen gennemgik regnskabet for 2009, som også lå på bordene. 
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Foreningens regnskab blev godkendt 

 

4. Godkendelse af budget for næste regnskabsår 

Jens Thomsen fremlagde budgettet for 2010. 

Jens fortalte, at der ikke i budgettet var indregnet alle de forbedringer, som formanden 

havde omtalt.   

Bestyrelsens forslag til budget for 2010 med uændret kontingent blev godkendt 

 

5. Forslag 

Lisbeth Andersen havde indleveret en lang række forslag til generalforsamlingen. 

Henning fortalte, at han var enedes med Lisbeth om, at det ikke var forslag som kunne 

vedtages i deres nuværende form. At det snarere var punkter, som kunne tages op under 

eventuelt. En række forhold den nye bestyrelse kunne tage op til drøftelse.   

På opfordring bekræftede Lisbeth, at hun ikke ønskede forslagene lagt frem til 

beslutning under dette punkt på dagsordenen. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Keld Kjær udtræder af bestyrelsen. På valg er desuden Jens Thomsen og Per Gaunø 

Jensen og Ole Marcus. De genopstiller. 

Henning Gerner Mikkelsen, Vilhelm Christiansen og Bo Blach er valgt for en toårig 

periode, og er ikke på valg i år.  

Den øvrige bestyrelse genopstiller. 

Lis Hedehus blev bragt i forslag og valgt med akklamation. De øvrige kandidater blev 

genvalgt 

 

Kim Nielsen og Rikke Christiansen blev valgt som 1. og 2. suppleant til bestyrelsen. 

 

7. Valg af revisor  

Ditte Nielsen blev genvalgt som revisor 

Harry Pedersen blev genvalgt som revisor suppleant 

 

8. Eventuelt 

Det blev foreslået, at navne på deltagerne i de enkelte udvalg nævnes på hjemmesiden.  

 

Kirsten Gerner Mikkelsen spurgte, om det på den nye hjemmeside bliver muligt at 

tilmelde sig til arrangementer og muligt at betale. Henning svarede kort, at tilmelding 

bliver en del af funktionerne på den nye hjemmeside mens et egentligt betalingsmodul 

bliver for dyrt. 

 

Åse Lassen foreslog at substitutlister bliver rettet meget grundigt og tilbød at hjælpe til. 

Åse Lassen blev inviteret med i medlemsudvalget.  



 

26-04-2010 Referat af bestyrelsesmøde Side 3 af 3 
  

Åse foreslog tillige, at der på substitut listen angives styrkeniveau, da spændvidden 

mellem rækkerne især om tirsdagen er meget stor. 

 

Forslag om akut substitutter, som kunne træde til ved eventuelle trafikale forsinkelser. 

 

Forslag om, at vi starter kl. 18.30 om tirsdagen, så aftenen kan slutte tidligere af hensyn 

til de som skal på arbejde næste morgen.  

 

Lisbeth Andersen rejste en debat om rengøringsniveauet i vores lokaler. Flere af 

deltagerne opfordrede til at øge antallet af rengøringstimer og få gjort hovedrent en eller 

to gange om året.  

 

Lisbeth stillede spørgsmål til ordningen med halvt kontingent for aften nr. 2. Mente der 

var penge at hente ved ens kontingent for alle. Fra flere blev det fremhævet, at foreningen 

sparer kontingent til distrikt og forbund som stort set modsvarer den mindre betaling for 

aften nr. 2.  

 

Lisbeth stillede spørgsmål om regulering for substitutter tirsdag og onsdag aften. Bo 

Blach oplyste, at der den kommende tirsdag og onsdag laves en undersøgelse af, hvor 

tilfredse medlemmerne er med substitutreglerne. 

 

Lisbeth bragte de mange problemer frem, som turneringsledelsen tirsdag aften har haft i 

den forløbne sæson. Der var spørgsmål til, om tirsdag aften også kunne få en ikke 

spillende turneringsledelse. Henning sagde, at bestyrelsen allerede har planlagt at tage det 

op. 

 

Kim Nielsen spurgte om der  ikke kunne laves om på op- og nedrykningsreglerne om 

torsdagen. Pegede på, at det i den forløbne sæson havde været næsten umuligt at rykke op 

til jul for spillerne i B-rækken. Mente det skabte utilfredshed og måske betød færre 

spillere næste sæson. Synspunkterne blev støttet fra flere sider. Henning svarede, at Per 

Gaunø ikke var tilstede, men han ville kontakte Per omgående med henblik på, at emnet 

kunne diskuteres til den kommende spilleaften.  

Bo foreslog, at der bliver en c-række torsdag, som appellerer til spillerne om tirsdagen, så 

flere havde et reelt tilbud om halv kontingent for spilleaften nr. 2. 

 

Forslag om at hjemmesiden bruges mere aktivt til informationer. Henning svarede, at det 

var en af målene med en ny hjemmeside.  

 

 

Referent Bo Blach 

 


