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Referat af General forsamling i 
 

Bridgeklubben Nord fredag d. 29 april 2011 
 

Formand Henning Gerner Mikkelsen bød velkommen  

 

1. Valg af dirigent og referent. 
Leif Rasmussen blev valgt til dirigent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var 
lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 
Undertegnede blev valgt til referent. 
 

2. Bestyrelsens beretning var i skriftlig form lagt frem. Beretningen er tillige tilgængelig på 
klubbens hjemmeside. Henning opsummerede kort hovedpunkterne i beretningen.  
Bestyrelsen har bestået af Jens Munch Thomsen (økonomi) Per Gaunø Jensen 
(turneringsudvalg), Ole Marcus (medlemsudvalg), Bo Blach (sekretariat), Vilhelm 
Christiansen (drift), nyvalgt Lis Hedehus (ad hoc opgaver) og Henning Gerner 
Mikkelsen (formand). 
Henning takkede alle, der har støttet op om klubbens arbejde ved at deltage i 
forskellige udvalg. 
Snydesagen fra 2009 er afsluttet uden yderligere foranstaltninger. 
Der er investeret i nyt IT-udstyr og igangsat en ny opsætning af vores hjemmeside i 
CMS system. Der er købt ny kortblandemaskine. 
Der arbejdes med en renovering af Bomarkshus, herunder en renovering af vores 
facade. 
Der er kommet fast ikke spillende turneringsledelse alle tre aftener.  
Henning fremhævede klubbens store deltagelse i turneringer og de mange flotte 
resultater, som er opnået i sæsonen 2010 – 2011. 
14 hold deltog i sommer turneringen og der har været 172 spillere fordelt på 3 aftener i 
vinterens turneringer. 
Som tidligere år er der afholdt kursus for begyndere med et pænt antal deltagere. 
Lokaler, specielt toiletter og inventar er renoveret. I den kommende sæson står lofter, 
indgangsparti og gulve for fornyelse. 
Afslutningsvis rettede Henning en særlig tak til Ole Marcus for i 9 år at have ydet en 
stor indsats for at få samlet spillere til de tre aftener samt mange andre opgaver i løbet 
af året. 
 
Et medlem foreslog, at vi rettede henvendelse til bestyrelsen for Bomarkshus om 
vandskade på lofter. 
 
Beretning blev godkendt ved akklamation  
 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab 
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Jens indledte med at fortælle, at det omdelte regnskab var godkendt af den 
generalforsamlings valgte revisor uden anmærkninger. Herefter blev regnskabet i 
hovedtræk gennemgået.  
 
Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Godkendelse af budget for næste regnskabsår 
Jens fremlagde budget for næste regnskabsår. Der budgetteres med indtægter og 
udgifter på linje med regnskabet for 2010. 
 
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for næste sæson bliver 900 kr. for første aften og 
450 kr. for eventuel aften nr. 2. Hertil betaling for kaffe. Der er ikke spillende 
turneringsleder alle tre aftener, derfor forslag om, at kontingentet bliver ens for alle.  
 
Forslaget udløste en kort debat. 
 
Budgettet blev godkendt. 

 
5. Forslag 

Poul Østergaard foreslår, at der afsættes 15 min. pause midtvejs i forbindelse med en 
traditionel turneringsaften 
Forslaget blev debatteret, fordele og ulemper blev vendt. 
Dirigenten konkluderede, at der var indput til turneringsudvalgene de enkelte aftener. 
 
Kim Nielsen foreslår, at spilleudvalget om torsdagen pålægges at tilrettelægge 
turneringerne med størst mulig hensyn til 5 konkrete punkter. 
Kim erkendte, at forslaget kun vedrørte en del af klubbens medlemmer, men synes det 
var svært at få en debat om turneringstilrettelæggelsen torsdag på anden måde. Der 
havde ingen evaluering af turneringsaftenen været i den forløbne sæson. Baggrunden 
for forslaget var, at Kim synes, at der reelt ikke er op- og nedrykning om torsdagen.  
Per redegjorde på turnerings udvalgets vegne for baggrunden for årets turnerings 
tilrettelæggelse. ”Vi prøver at gøre, hvad vi mener, er bedst for spillerne”, sagde Per 
blandt andet. 
 
Henning (formand) gav til kende, at bestyrelsen har taget Kims forslag til efterretning.  
 
Kim accepterede, at forslaget ikke kom til afstemning. 
 
Dirigenten konkluderede, at turneringsudvalget er pålagt at evaluere turneringens 
tilrettelæggelse.  
 

6. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer 
Henning, Vilhelm og Bo var på valg i år. Alle tre var villige til genvalg og blev genvalgt.  
Ole Marcus udtræder af bestyrelsen og i stedet blev Kim Nielsen valgt (valgt for 1 år) 
ved akklamation. 
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7. Valg af suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

Rikke Christiansen blev genvalgt og nyvalgt blev Karen Wolf som 1. og 2. suppleant. 
Genvalg til Ditte Nielsen og Harry Pedersen som revisor og revisorsuppleant 

 
 

8. Eventuelt 
Per Frederiksen talte for elite coaching som i eksempelvis fodboldklubberne. Mener at 
vi skulle arbejde med de bløde værdier. Det kunne give bedre sportslige resultater, 
hvis spillerne eksempelvis blev bedre til at håndtere makkere. 
Kim Nielsen stillede spørgsmål til rating af klubbens spillere 
Der blev stillet spørgsmål til fedtede kort og slidt spille materiel. Det blev aftalt, at man 
lægger en seddel i kortmappen, hvis kortene bør skiftes ud.  
Medlemmerne blev opfordret til at tilmelde sig næste sæson i god tid for at mindske 
arbejdet med at sammensætte par til spilleaftenerne. 
 
 

Bo Blach 
 

 


