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Referat af generalforsamling d. 23.05.18. 

1. Valg af dirigent – Per Gaunø blev valgt. 

Valg af referent – Gitte M. Andersen blev valgt. 

 

2. Generalforsamlingen er lovligt varslet. 

 

3. Kathrine Borregaard og Vilhelm Christiansen blev valgt som stemmetællere. 

 

4. Henning Gerner Mikkelsen fremlagde bestyrelsens beretning. Beretningen bliver lagt op på 

hjemmesiden, hvor den kan læses. 

 

Der blev rettet en særlig tak til Jens Thomsen, der efter rigtig mange år som kasserer i 

klubben, vælger at trække sig. 

 

Ole Heien efterspørger referat fra 15.05.18. Henning oplyste, at det er på vej. 

 

Kathrine Borregaard spurgte til prisen for at Aalborg Bridgeklub lejer sig ind i lokalerne. 

Henning oplyste, at den bliver godt 90.000 kr årligt mod ca. 75.000 kr tidligere. 

Michael Ankersen spurgte til, om der er en aftale fra tidligere med Aalborg Kommune i 

forhold til tilskud. Henning oplyste, at han ikke kendte til den aftale, der blev refereret til, 

men Aalborg Kommune kender vores økonomi og udlejningsforhold, og at vores 

tilskudsgrundlag på møder i november 2017 og april 2018 med Aalborg Kommune er 

bekræftet. 

 

Birthe Kjeldsen spørger til, om priserne for leje af lokalerne er ens. Henning oplyser, at 

lokaleleje modellen anvendes, når medlemmer eller andre lejer lokalerne i weekenden 

eller uden for den normale sæson. Vi har dog accepteret, at lejeaftalen med Aalborg 

generelt blev baseret på modellen, mens vores lejeaftaler med andre klubber er baseret på 

bordleje, d.v.s. en pris for bordet incl. fri kaffe/the.  

 

Kim Nielsen takker for en udførlig beretning. Den var dog lidt ”rosenrød” mente han. Kim 

mente, at Aalborg Bridgeklub overvejer at finde andre lokaler at leje. 

 

Kim bemærkede, at beretningen ikke omtalte, at BK Nord havde renonceret på at forsvare 

sit DM for klubhold i år, og at pladsen derfor var gået til Hjørring. Han syntes det var en 

skandale. Henning tilkendegav, at det selvfølgelig ikke burde være sket. 

 

Birthe Kjeldsen spørger til opsigelsesvarsel, hvis Aalborg Bridgeklub ønsker at opsige 

lejekontrakten. Der er et opsigelsesvarsel på 3 måneder for begge parter. 
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Kim Nielsen har læst i referater fra tidligere, at der er indført en anden økonomimodel. 

Henning forklarer, at modellen arbejder med husets drift, vedligeholdelse samt 

investeringerne i huset incl. et budgetteret afkast på 4%. Modellen har været drøftet i 

bestyrelsen, og været udgangspunkt for dialogen med Aalborg Bridgeklub, men den er ikke 

anvendt i den indgåede aftale, og desuden er den heller ikke vedtaget af bestyrelsen.  

 

Mogens Mersholm og andre undrer sig over, at nogle medlemmer tager hensyn til Aalborg 

Bridgeklubs holdninger og interesser på vores generalforsamling. 

Kirsten pointerer, at det er BK Nords medlemmer, der udfører frivilligt arbejde, og det er 

ikke indregnet i de økonomiske forhold. 

Birthe Kjeldsen pointerer, at BK Nord som forening ikke må tjene penge. BK Nord er ikke 

momsregistreret, hvilket hun stiller spørgsmålstegn ved. 

Ole Heien er bekymret over, at lejere kan finde på at flytte. 

Albert Nielsen oplyser, at han har været med hele vejen, og den aftale der oprindelig blev 

vedtaget med Aalborg Bridgeklub, var baseret på medlemstal, der har ændret sig 

betydeligt. Aalborg BK har endvidere i alle årene haft et lavere kontingent end BK Nord, 

selvom de har haft de samme fordele som vore egne medlemmer. 

 

Kim Nielsen opponerer mod en model med afkast. Men lejerne skal betale det, det koster. 

Kim nævner også, at bestyrelsen har valgt at støtte to unge medlemmer. Han mener det 

kun er generalforsamlingen, der kan vedtage det.  Henning oplyser, at bestyrelsen har 

vedtaget det indenfor det afsatte budget til Bridgefremmende foranstaltninger. 

Michael Ankersen har talt med en del medlemmer i Aalborg Bridgeklub, som ifølge Michael 

Ankersen er sure over, at ”BK Nord vil drive forretning”.   

Henning oplyser, at Aalborg Bridgeklub fortsat har en meget fordelagtig aftale. 

 

Et medlem spurgte til, hvad Aalborg Bridgeklub får for deres betaling. Henning oplyser, at 

lejen omfatter dispositionsret til lokalerne incl. rengøring, varme, el og vand, alle 

forbrugsmaterialer i køkken, toiletter og kontor, dispositionsret til 4 aflåselige skabe i arkiv-

/depotrum, samt brug af vores IT, kort, meldebokse, og andet bridgemateriel.    

 

Jan Træholt synes, at han er kommet ind i en velfungerende klub, og han synes 

spørgsmålene fra bl.a. de kritiske spørgere savner formål og er uklare. 

 

Albert Nielsen oplyser, at BK Nord oprindelig blev dannet som en klub for elitespillere. 

Mette Søndergaard foreslår der laves en vedtægtsændring, hvis der eksempelvis deles 

penge ud til noget, vi ikke må. 

Tommy Andersen spørger til, hvilke opgaver der er til frivillige hjælpere. Henning oplyser, 

at bestyrelsen vil sørge for at udarbejde en liste. 

Vilhelm Christiansen spørger, om der er taget stilling til beskyttelse af personoplysninger / 

GDPR-forordningen. Henning oplyste at det er der ikke, men vi vil tage det op snarest i 
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bestyrelsen. Vilhelm mente, at Aalborg Kommune kan trække i tilskuddet, hvis reglerne 

ikke overholdes. 

Jette Skole tilbød at undersøge forhold omkring dataoplysninger. 

Bestyrelsens beretning blev godkendt. 

 

5. Godkendelse af det reviderede regnskab. Jens gennemgik regnskabet. 

Bente spørger om, hvordan man forholder sig til afskrivning. Der afskrives lineært over 10 

år, altså 10% pr. år. 

Tove Andersen spurgte til hvor udbytte af værdipapirer ses. Jens oplyste at de indgår i 

renteindtægter. 

Kim Nielsen spørger til dekorter. Jens redegjorde herfor. 

Bo Blach – medlem i ejerforeningens bestyrelse – spørger om vi kan klare en stor regning, 

hvis der skulle komme en, uden at bestyrelsens medlemmer skal kautionere. Det både kan 

og skal vi kunne. Ejerforeningen Bomarkshus sparer op til vedligeholdelse, men det rækker 

ikke til eksempelvis en facaderenovering. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

6. Godkendelse af budget for næste regnskabsår. 

Jens gennemgik budgettet. 

Kontingentet næste år er uændret, bortset for kontingentet for passive, der stiger til 400 

kr. 

Bridgefremmende aktiviteter er sat til nul. Hvorfor det? Der er forslag om, at der sættes 

12.000 kr af til bridgefremmende aktiviteter. 

Birthe Kjeldsen støtter, at der sættes 12.000 kr. af til bridgefremmende aktiviteter. 

Jesper Kragh oplyser, at der er problemer med at honorere en turneringsleder torsdag 

aften. Han forudser, at der kan komme en situation, hvor der ikke er turneringsleder 

torsdag aften. Han synes, der skal gøres noget. Henning oplyste, at bestyrelsen vil tage sig 

af problemet. 

Der sættes 10.000 kr. af til bridgefremmende foranstaltninger, d.v.s. der kommer et 

underskud på 10.000 kr. 

Budgettet med forventet underskud blev vedtaget. 

 

7. Forslag. 

Tommy Andersen foreslår at et par kan bestå af 3 eller 4 personer = et multipar. Ingen 

substitutter under eksempelvis langtidsferie. 2 af medlemmerne betaler fuldt kontingent. 

Rester betaler et nedsat kontingent. Der skal ikke reguleres for substitut. 

Bo Blach opfatter det mere som et forslag til ændring af substitutregler. 

Kathrine Borregaard ser en risiko for at der bliver rod omkring betalingen. Hun synes de to 

må betale fuldt kontingent – de andre ingenting. 

Birhte Kjeldsen ser også problemer i det. 
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Henning oplyser, at proceduren ved 3-mands par indtil nu har været, at to betaler fuldt 

kontingent – den sidste skal betale passivt medlemskab. Han synes ikke, der skal tages 

stilling til substitutregler på en generalforsamling, men at de enkelte afteners 

turneringsudvalg/-leder selv tager ”hånd om det”. Forslaget kom ikke til afstemning. 

 

Forslag fra Tommy Andersen til udvidelse af betalingsmåde med Mobile Pay. Bestyrelsen 

er ved at undersøge mulighederne. 

Vilhelm Christiansen spørger om, hvad det vil koste at have sådan et abonnement. Det er 

ved at blive undersøgt, herunder også, om der kan bruges en privat mobil. 

Tommy Andersen oplyser, at det fungerer godt onsdag aften med brug af hans private 

mobiltelefon til kantinekøb. 

 

Forslag fra Bodil Villadsen, at der ikke spilles 5 hverdage før 24. december. Henning oplyste 

at Vilhelm tidligere har foreslået at sidste spilleaften kunne være ”åbent hus”. 

Bestyrelsen har hørt tilkendegivelserne, men overlader det til de enkelte turnerings-

udvalg/-ledere. 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Jens Thomsen ønsker ikke genvalg. 

Rikke og Gitte genopstiller. 

John Tørring ønsker ikke at fortsætte. 

Der skal vælges to nye medlemmer – en for John Tørring og en for Jens Thomsen. 

Ejnar Hobolt vælges for to år. 

Kim Nielsen vælges for et år. 

Som suppleant vælges Kirsten Mikkelsen. 

 

9. Valg af Revisor og revisorsuppleant 

Kathrine Borregaard genvælges. 

Revisorsuppleant Inge Rasmussen var ikke til stede, og skal derfor spørges, om hun vil 

fortsætte som suppleant. 

 

10. Evt.  

Kirsten Mikkelsen spurgte til mulighed for at rykke datoerne i august for sommerhold så 

der ikke spilles den første uge af august af hensyn til ferier. Bestyrelsen tager det op ved 

planlægningen af næste års sommerhold-turnering. 

 

Gitte Andersen 

  


