Ruder Es, Hvidovre
Generalforsamling lørdag den 26.april 2016 kl. 11,00
Beretning
Som sædvanlig er året gået uden de store udsving. Medlemstallet er pr. 1. april 2016 214
medlemmer, og forventes pr. 1. september at stige til et sted mellem 220 og 230.
Klubmestre for hold blev: Mandag aften: Dan Vincent, Per Nielsen, Per Schwerdtfeger, Henrik
Kragelund Madsen. Tirsdag eftermiddag: Robert Jensen, Karsten Munch, Susan Bast, Inge-Merete
Iversen. Torsdag eftermiddag: Henrik Rud Pedersen, Erik Guldhammer, Else og Bent Jakobsen.
Torsdag aften: Per Schwerdtfeger, John Viggo Nielsen, Torben S. Andersen, Michael Thomsen.
Klubmestre i par blev: Mandag aften: Thea Lauridsen – Karsten Munch. Tirsdag eftermiddag:
Jørgen Bank Laurisen – Inga Thynebjerg. Torsdag eftermiddag: Else og Knud Viegand. Torsdag
aften: John Viggo Nielsen – Torben S. Andersen.
I DBf’s holdpyramide rykker John Viggo Nielsens hold op i serie 1, mens det ikke lykkedes Karsten
Munchs hold at fastholde pladsen i Mellemrække 1, og derfor spiller i Mellemrække 2 i næste
sæson. I parturneringerne vandt John Viggo Nielsen – Annette Bjaaland distriktets
kvalifikationsturnering i Seniorpar, og skal dermed deltage i DM, der afholdes under
Bridgefestivalen i juni. En sideløbende turnering uden ret til deltagelse i DM blev vundet af Inga
Thynebjerg – Jørgen Bank Lauridsen.
I sæsonen har mandag deltaget 60 spillere, tirsdag og torsdag eftermiddag hver 64 og torsdag
aften 56. Specielt tirsdag eftermiddag har en lang venteliste, men vi kan ikke rumme mere end 64
ad gange. Fra næste sæsons begyndelse forventes alle 4 spilledage at være fyldt op med 64 hver
gang.
Derfor startes pr. 1. september en ny klub fredag eftermiddag, der muligvis ikke skal starte kl. 13,
men måske kl. 11 eller 12 – det afgør de til den tid tilmeldte spillere.
Søndagens åbne huse har for første gang i de år, vi har afholdt dem, haft nedadgående deltagelse.
Specielt vore egne medlemmer synes at blive væk, med begrundelsen, at modstanden er for
stærk. Derfor vil der fra 1. september på forsøgsbasis også være åbent hus fredag aften, kun med
adgang for klubbens medlemmer.
Begynderundervisningen blev i år en stor succes. 21 kursister startede primo september. Af disse
sluttede de 17 ved undervisningens afslutning ultimo marts. En introduktionsturturnering, hvor
parrene primært bestod af en begynder og en ”garvet” spiller blev en stor succes, og vi ser
allerede mange af de nu tidligere elever som deltagere på vore spilledage. Liselotte Jespersen
fortjener en kæmpe anderkendelse fra Ruder Es for sit store engagement i undervisningen, og
Svend Jespersen en stor tak for hjælpen med det praktiske.
Sæsonprogrammerne har været planlagt over samme læst i mange år, og bestyrelsen ser ingen
grund til store forandringer. Der har i årets løb, specielt under eftermiddagsturneringerne, være
medlemmer, der ønskede ikke at spille holdturneringer, men kun par. Bestyrelsen er imod, fordi
holdturneringer er den ”rigtige” form for turnering, hvor holdet spiller både N/S og Ø/Vs kort.

Men medlemmerne bestemmer. Da vi har to spillelokaler er det muligt at spille hold i det ene og
par i det andet, men det kræver, at tilhængere af hold eller par er fordelt præcis sådan, at der
spilles hold ved 10 borde og par ved 6 – eller omvendt. Ellers kan det ikke lade sig gøre.
Bestyrelsen er som nævnt imod, men kan måske flyttes m.h.t. eftermiddagsturneringerne – det vil
næppe være tilfældet med aftenturneringerne.
For at gentage de senere års beretninger har der igen været vrøvl med varmeforsyningen. Dog i
mindre grad end tidligere i spillelokalet, men i vort kortlægningslokale bag garagen forsvandt
varmen midt på vinteren, og den er endnu ikke kommet tilbage i fuldt omfang.
Dette kan dog ikke fjerne klubbens glæde over at disponere over lokalet. Vore kortlæggere Inga
Thynebjerg, Lene Køhler og Jørgen Bank Lauridsen bruger mange timer om ugen her, for at alle vi
andre kan nyde godt af Edb-lagte kort, som er forudsætningen for, at vi derhjemme efterfølgende
kan se resultater og fordelinger på klubbens hjemmeside. Forståeligt, at det er hyggeligere at
arbejde med udsigt til en græsplæne end at være i en kælder.
Annie Jønsson møder hver torsdag formiddag og vasker gulv over det hele. På det tidspunkt er
gulvet i hovedhuset tomt, men til gengæld er havestuen fyldt med 13 bridgeborde og 26 stole,
hvilket ikke gør gulvvask til en nem sag. Vi søger efter en person, der kan hjælpe Annie på dette
tidspunkt – primært med af flytte borde og stole, gulvvasken har hun selv kræfter til.
Susan Bast og Inge-Merete Iversen har med stor ihærdighed overtaget Ritas hverv med at skaffe
substitutter. Udover ”fjernmeddelelse” via telefon eller SMS vælger mange naturligt nok at
kontakte dem om dette ved spilleaftener. Men gør dette ved hjælp af en lap papir – gå ikke under
aftenen hen og bank dem på skulderen og sig, at ”jeg kommer ikke i næste uge”. Aflever beskeden
på papir, så forstyrres de ikke i deres bridgespil, hvilket ikke er rimeligt.
Ellen Kjærsgaard forestår stadig præmiekontrollen på sin grundige måde – alle afventer til
stadighed, at hun skulle lave en fejl, og Carsten Henriksen sørger for, at der altid er forsyninger til
at fylde køleskabet op.
Laila Poulsen klargør mandag aftens turnering, og Peter Køhler styrer på suveræn vis tirsdag aften,
mens formanden tager sig af torsdagenes.
De åbne huse kunne ikke køre uden hjælp, og her skal lyde en tak til deltagere i vagtplanen: Alice
Bjørn, Birthe Vinther, Lene og Peter Køhler, Thea Lauridsen, Inga Thynebjerg, Annie Jønsson, Lis
Holmenlund, Laila Poulsen og Hanne Andersen.
Hanne Andersen er i øvrigt suveræn. Hun holder til enhver tid køkken og toiletter i mere end
forskriftsmæssig stand. Med hjælp af Birthe Vinther, hvis hun ikke er tilstede.
Hvis ikke alle de nævnte gjorde deres store frivillige og gratis indsats for den klub, de føler en stor
sammenhøring med, ville klubbens økonomi se helt anderledes ud – det ville i hvert fald ikke være
muligt at holde kontingentet nede på 50 kr. for første spilleaften. Et beløb, der i øvrigt har været
uændret siden 1986. Også tak til alle jer andre, der bidrager ved ii det daglige at hjælpe med
forefaldende arbejde.
Tak for 2015-16, der som bekendt først slutter med udgangen af maj – og på gensyn i 2016-17.

Karsten
…………………………………………..

Referat Ruder Es generalforsamling den 16.april 2016 kl. 11.00
1. Valg af dirigent

Verner Henriksen valgt.
2. Beretning
Der var bemærkninger til beretningen fra flere medlemmer angående om der skal spilles
Holdturnering. Ingelise Klausen kommentar til holdturnering eller ej, var at det skabte stor ro at
spille hold, og hun ville være meget ked af, hvis der ikke skulle spilles holdturnering. Der var også
kommentarer om det samme emne fra Gurli, Thea, Gertrud, Birthe og andre medlemmer. Peter
Køhler bad om at det blev overvejet i bestyrelsen at spille hold. Karsten svarede at bestyrelsens
holdning var klar. Der skal spilles hold, men selvfølgelig ville der blive hørt efter hvis der var flertal
for ikke at spille hold. Der var en mulighed for at spille en holdturnering med 10 borde i et lokale og
en alm. turnering med 4 borde i det andet lokale, men kun hvis det gik op med dette antal borde.
Fredagsturneringen ville der indtil videre ikke blive spillet hold, da vi ikke ved hvor mange der kan
spille denne nye spilledag. Karsten forklarede hvad det ville indebære hvis et stærkt og svagt par
blev tvangssammensat, med et eks fra Hvidovre Bridgeklub, som der bestemt ikke kom noget godt
ud af. Der blev også forklaret hvordan der var lodtrækning via E.D.B, så det var tilfældigt, hvem
man mødte den første aften.
Formandens beretning blev enstemmigt taget til efterretning med klapsalver fra de fremmødte.
3. Regnskabet
Inden godkendelse af regnskabet, fortalte Jørgen der ikke var de store udsving fra sidste års
regnskab. Der var et driftsunderskud på 8.000 kr., men et overskud på 4.000 kr. på udbytte af
aktier. Peter Køhler havde et spørgsmål, som var rent kosmetisk angående udgifter som stod på
forsiden af regnskabet. Der stod kun de endelige og samlede udgifter på side 2. Jørgen svarede, at
det ville blive rettet til næste generalforsamling, det handlede om det bogholderi program Jørgen
brugte. Regnskabet ser fint ud, der er ikke det store overskud, men det er tilfredsstillende. Der er et
fint overskud på åbne huse og undervisning. Der var kommet et forslag fra suppleanten Steen
Tuborg, om at søge om frikort til at betale skat for Ruder Es som er en forening. Det ville man se på.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget med klap fra de fremmødte.
4. Budget for 2016
Fremlagt som fortsættelse af sidst års regnskab. Godkendt.
5. Kontingent
Foreslået uændret 50 kr. mdl. i 9 mdr. + DBf kontingent. Godkendt
6. Indkomne forslag.
7. Bøje Nielsen: Der skulle være præmie til det par der blev nr. næstsidst i en turnering.
Afstemning nedstemte med overvældende flertal.
8. Valg af formand.
Karsten Munch blev genvalgt
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Susanne Als var på valg og ønskede ikke genvalg.
Mogens Raavig var ikke på valg, men ønskede ikke genvalg efter 43 år som næstformand i Ruder Es.
Nyvalgt blev Thea Lauridsen og Bent Jakobsen.
10. Valg af Revisor og revisorsuppleant.
Henning Christen var på valg som revisor og blev genvalgt.
Steen Tuborg Jensen blev genvalgt som –suppleant.
11. Eventuelt.
Anni Jønsson bad medlemmerne om at rydde op efter sig selv – vi har ingen tjenende ånder
……………………………………..
Generalforsamling i Ruder Es, den 16. april 2016.
Mogens Raavig ønskede ikke genvalg til bestyrelsen, hvor han har været næstformand i 43 år.
Kære Mogens
Du har slået rekorden som længst siddende bestyrelsesmedlem i Ruder Es.
Ruder Es havde engang den samme formand gennem 40 år – dette er nu slået med tre år af
næstformanden.
For at gentage, hvad der blev sagt, da du for 2 år siden blev udnævnt til æresmedlem, er det min
og andres opfattelse, at du aldrig har haft ambitioner om at blive formand. Turneringer, deres
opbygning og brug, har for dig været noget, andre måtte tage sig af, om end du altid har haft dine
meninger, når turneringsprogram m.v. skulle planlægges.
Din 1. prioritet har altid været, at medlemmerne skulle føle sig tilpas i klubben, og det har kostet dig
ikke så få arbejdstimer i klubbens tjeneste. Da vi spillede på Gungehusskolen, først en, så to
aftener om ugen, var det først og fremmest dig, der mødte en time før for at stille borde op og
hente turneringsmateriel m.v. frem fra depotet. Du var også den sidste, der gik, når alt materiale
var forsvarligt bragt tilbage til depotet.
Altid har du været tilbageholdende i den forstand, at store armbevægelser ikke er din stil. I tidens
løb er der formentlig mange medlemmer, der har været fuldt tilfredse med de ydre rammer under
vore spilleaftener – men uden at vide, at du stod bag meget af det med din gratis arbejdskraft.
Efter kraftige rygter, sat i gang af dig selv, vil du i den kommende sæson trappe ned, og kun spille
en eftermiddag om ugen. Med begrundelsen, at du ikke kan huske så godt mere. Her vil jeg kun
sige: Velkommen i klubben. Lad os se, hvor meget du spiller fra 1. september.
Vi har haft det lidt svært, for hvordan kan Ruder Es sige tak for 43 års indsats. Det er bogstavelig
talt umuligt at påskønne nok, men vi har fundet frem til følgende:
Du har i tidens løb kørt mange kilometer i din bil i Ruder Es’ tjeneste, uden at få nogen form for
godtgørelse for hverken brugt benzin eller slid på bilen.
Derfor har vi en kuvert til dig med 5000,- kr., som forhåbentlig dækker nogle af omkostningerne.
Hensigten er, at du skal bruge dem på dig selv, efter at du har brugt nogle af pengene til at
påskønne Mimi, der altid har bakket dig op, selvom hun ikke selv spiller bridge
Tak for indsatsen, Mogens!
På Ruder Es’ vegne
Karsten Munch

