
 

 

 
 

 
 
 

Stueplan Avedøre Byvej 78 
 
 
 

 
 
 

 

 NYT FRA 

♦ RUDER ES ♦ 
Nr. 84                                                                          November 2008  

 
 

 

 
Ruder Es kommer 
i overskuelig fremtid aldrig 
nærmere en situation, 
hvor vi har noget, 
der ligner egne lokaler ! 

 
 

 
Hvidovre  kommune  har reserveret lokaler til Ruder Es på Avedøre Byvej 
78 fra den 1. Januar 2009, hvor vi kan spille ugen rundt undtagen tirsdag 
aften og onsdag eftermiddag og aften, hvor Hjerter To (folkedanser-
forening) bruger lokalerne – hvilket de os bekendt har gjort i en hel del år. 
Dette giver et problem for tirsdagsafdelingen – læs mere om det på side 2. 
 
Bestyrelsen mener at have en stærk viden om stemningen blandt vore 
medlemmer, men formalia skal være i orden. Derfor følger med dette 
nummer en stemmeseddel, som vi beder jer udfylde og aflevere i den 
fremlagte stemmeboks i spillelokalet senest den 20.november, 

 
Samtidig indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling  

Se side 3 
 

♠ ♥ ♦ ♣ 
 

Hjemmeside  www.ruderes.dk 
Resultatservice, vedtægter, kontingent o.s.v. 

( Resultater kan også ses på www.bridge.dk/2270 ) 



 

 

Hjerter To og Ruder Es 
Det er bestyrelsens intention, at da Hjerter To og Ruder Es skal være fælles 
om lokalerne skal der sættes alt ind på at få et godt samarbejde, der forhå-
bentlig bliver til glæde for begge klubber. Hjerter To har naturligt nok sat sit 
præg på lokalerne, da man hidtil har været alene om anvendelsen. Ruder Es 
vil naturligvis også gerne sætte sit præg- men det må ikke ske på en måde, der 
får folkedanserne til at føle sig generet. 
 
Udnyttelse af lokalerne 
 
Det er bestyrelsens hensigt, at torsdagsafdelingen flytter til Byvej den 1. 
Januar 2009. 
 
Tirsdagsafdelingen fortsætter foreløbig sæsonen ud på Gungehusskolen. Om 
den næste sæson skal fortsætte her eller også flytte til Byvej med spilledag 
mandag afhænger af, hvor store konsekvenser det vil have for tirsdags-
spillerne, og det har vi heldigvis et halvt års tid til at finde ud af. Mandag vil 
genere Hvidovre Bridgeklub – vi skal også analysere konsekvenserne af dette. 
 
Så er der eftermiddage, fredag aften og weekender. 
 
På Byvej vil vi kunne arrangere den/de efterlyste eftermiddagsklubber, 
ligesom der er mulighed for undervisning ikke kun for begyndere, men også 
for de medlemmer, der har efterlyst undervisningshold i melde- og spille-
teknik. Samt ikke at forglemme åbne huse på alle tænkelige tidspunkter – 
også om sommeren. 
 
Omgivelserne 
 
Huset har en stor have – der er terrasse og udendørsmøbler – så vi får i tilgift 
mulighed for at dyrke det savnede sociale samvær, der selv uden dette vil 
nyde godt at, at vi ikke skal være ude af lokalerne kl. 23. Bestyrelsen glæder 
sig til ikke at skulle notere sig medlemmer stå udenfor skolen og snakke efter 
kl. 23. De kan fremover blive indenfor! 
_________________________________________________________ 

Nyt fra Ruder Es nr. 84 er udarbejdet af formanden 
Formandens telefon 43 45 66 26  -  E-mail: Karsten@bridge.dk 

 

I Nyt fra Ruder Es, september 2008 lovede vi en ekstraordinær 
generalforsamling, der skulle tage stilling til, om vi skulle flytte spillested 
til Retortvej i Valby. 
 
Situationen har i mellemtiden ændret sig drastisk, og bestyrelsen har også 
ændret opfattelse af, hvad der er den mest fornuftige form for beslutning. 
 
Afholder vi ekstraordinær generalforsamling en tirsdag kommer ikke 
mange torsdagsmedlemmer – og omvendt. Derfor har vi beslutter at 
afholde urafstemning om problemet – uanset, at bestyrelsen samtidig er af 
den overbevisning, at resultatet er givet på forhånd – hvis nogen mener, det 
hele er af formelle grunde er det ikke helt forkert. 
 
Men det er vigtigt, at du afgiver din stemme ! 
 
Stemmeseddel vedlagt – bedes afleveret i den i spillelokalet fremsatte kasse 
senest den 20. november 2008. 
 

Hermed indkaldes til 
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

lørdag den 22. november 2008 kl. 10.00 
på adressen Avedøre Byvej 78 

med følgende dagsorden. 
 

1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af form og resultat af urafstemningen 
3. Forberedelse af evt. ændring af vedtægternes  

§10 (Bestyrelsen) til vedtagelse på forårets ordinære 
generalforsamling. *) 

           4    Eventuelt 
 
* Når vi får flere spilledage er der anledning til at diskutere,  
    om den eksisterende organisation er tidssvarende. 
    Hvordan skal lederne af de enkelte spille- og undervisnings- 
    aktiviteter repræsenteres? I bestyrelsen? I spilleudvalg?   
   Andre udvalg?  
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