
Ruder Es 

Beretning 2016-17 

Forudsigelsen i sidste års beretning var, at vi i indeværende sæson ville nå et medlemstal mellem 220 og 

230. Det var pr. 1. jan. var 2017 227, og kunne have været højere, hvis vi havde haft plads til flere til vore 

turneringer mandag, tirsdag og torsdag. Vi måtte lukke selv ventelisterne, for chancen for, at der blev plads 

Indenfor overskuelig tid var minimal. 

I et forsøg på at lette presset startede vi også en spilleflade fredag med start kl. 11. Her startede 16 

medlemmer og vi havde forventet, at der hen ad vejen ville blive større tilslutning. Det har ikke været 

tilfældet, men de 16 har haft en hyggelig sæson, hvor præmiering er sket efter bedste handicapforbedring. 

Klubmestre i hold mandag aften blev: Per Nielsen, Dan Vincent, Michael Thomsen, Per Schwerdtfeger. 

Tirsdag eftermiddag: Susan Bast, Inge-Merete Iversen, Robert Jensen, Karsten Munch. Torsdag 

eftermiddag: Henrik Rud Pedersen, Erik Guldhammer, Else Jakobsen, Bent Jakobsen. Torsdag aften: John 

Viggo Nielsen, Annette Bjaaland Andersen, Astrid Tind, Esben Tind. 

Fredagsklubben spiller ikke om klubmesterskaber, og Parmesterskaberne i øvrigt afsluttes først omkring     

1. maj. Mestre her vil blive tilføjet beretningen, når turneringerne er afsluttet. 

Karsten Munchs hold i Sjællandske Mellemrække placerede sig som nr. 5 af 12. I Distrikt Østsjællands serie 

1 blev Karen Toftegaard Hansens hold nr. 6, og Birthe Vinthers hold nr. 6 i serie 2. I DBf’s pokalturnering 

havde Ruder Es fra start 2 hold med. Begge er desværre slået ud nu, hvor 6. runde skal afvikles primo maj.  

I DBf’s landsdækkende Klubsølv blev de bedste fra Ruder Es  

Mandag aften Helvig Vibe Kjøller – Kirsten Tidemann nr. 3. 

Tirsdag eftermiddag Birthe og Lene Jørgensen nr. 7.  

Torsdag aften Jette Vinther – Bent Elemark nr. 9 blandt 333 deltagende par.  

Fornemt af dem alle. 

Igen i år har Liselotte Jespersen gennemført begynderundervisning tirsdag aften. Deltagerantallet var 

desværre i underkanten af det ønskelige, men til gengæld er resultatet blevet nogle meget engagerede 

spillere. Anni Søndergaard – Anne Grethe Tybring blev nr. 1 ved heatet i DM for begyndere i Distrikt 

Østsjælland, og deres resultat rakte til en 2.plads på landsplan. Endvidere har Liselotte i samarbejde med 

Jørn Schichting gennemført 5 lørdage med undervisning for viderekomne med stor tilslutning. Ca. 40 

deltagere pr. gang, så der har været fuldt. 

Åbent hus lever stadig sit stille liv med vigende tilslutning i forhold til året før. Det er desværre ikke 

befordrende i en del tilfælde kun at spille med 3 borde, om end det plejer at være hyggeligt. Vi kunne 

ønske os en større tilslutning af vore egne medlemmer. 

Turneringerne er gennemført næsten efter den fastlagte plan med kun en enkelt forskydning pga. mange 

afbud. Dog var der problemer med TOP 16, som blev spillet i maj måned, hvor deltagerne burde være de 

16 spillere, der havde samlet flest bronzepoint sammen i forrige sæson. Desværre var der mange afbud – 

mange ønsker tilsyneladende ikke at spille enkeltmandsturnering. Alle dage blev gennemført, men der var 

næsten fri deltagelse hver enkelt aften.  

Året har i øvrigt været roligt for bestyrelsen, der dog på et tidspunkt fandt det nødvendigt at præcisere 

økonomien omkring alle hjælpere, der er det vigtigste grundlag for klubbens daglige drift. 

Bestyrelsen har også drøftet fremtiden, og med forbehold for den kommende bestyrelses afgørelser er det 

besluttet, at alle spilleflader af hensyn til plads og støj højst skal have 56 deltagere, hvor tallet hidtil har 

været 64. Dette sker ikke brat, for ingen ”smides ud”, men der optages ikke nye deltagere, før tallet ved 



naturlig afgang er bragt ned. I et forsøg på at lette dette oprettes ny spilleflade pr. 1. sept. 2017 mandag kl. 

13, og det er bestyrelsens håb, at nogle par fra de øvrige flader benytter lejligheden til at skifte hertil – eller 

måske spille her også. Fredagsklubbens manglende succes betyder, at denne vil blive nedlagt, hvis der ikke 

inden denne sæsons afslutning viser sig interesse fra ”nye” spillere.                                                                                                                                                             

Turneringsprogrammet har kørt over samme læst i snart mange år. Det er hensigten til næste sæson at 

lave nogle ændringer, hvor den største formentlig bliver, at sæsonen starter med en turnering med alle 

deltagere i én række over 4-5 aftener. En væsentlig begrundelse for dette er, at klubben skal hænge mere 

sammen, og til dette hører, at man mindst én gang om året møder alle andre i spillefladen. Men det bliver 

en afgørelse taget af lederne af de enkelte spilledage. 

Heller ikke i år kommer bestyrelsen med forslag til kontingentforhøjelse. Dette kan alle medlemmer af 

Ruder Es takker en række frivillige arbejdsbier for: 

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.  

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 stadig efter en person, der kan hjælpe Annie på dette tidspunkt – primært 

med af flytte borde og stole, gulvvaskeriet har hun selv kræfter til. Hvis Annie ikke får hjælp kan vi måske 

forvente, at hun siger fra, og alternativet vil så være professionel hjælp. Alle kan tænke sig til, hvad dette 

betyder for økonomien = kontingentet. 

Susan Bast har med stor ihærdighed og entusiasme været substituthjælper hele sæsonen for mandag og 

tirsdagsturneringerne. Berit og Dan Kolko har fra 1. januar overtaget det samme for torsdag og 

fredagsturneringerne, da Inge-Merete Iversen ikke ønskede at fortsætte. De er kommet godt fra start med 

glimt i øjet og godt humør - at de givetvis har haft problemer i starten har ingen vist mærket noget til. Det 

skal gentages, at mange naturligt nok vælger at kontakte dem om kommende fravær 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 

vil være urimeligt, og brug i videst muligt omfang SMS, det letter deres ikke problemløse arbejde. 

Laila Poulsen klargør mandag aftens turnering i samarbejde med formanden, Peter Køhler styrer tirsdag 

eftermiddag, Bent Jakobsen det samme torsdag eftermiddag, mens formanden hidtil har taget sig af 

torsdag aften. Denne sidste forventes næste sæson at blive styret af Thea Lauridsen. 

 Carsten Henriksen sørger for, at der altid er forsyninger til at fylde køleskabet op. 

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, Inga Thynebjerg, Annie Jønsson, Laila Poulsen og Hanne Andersen + 

bestyrelsen. 

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 én spilleaften om ugen. Et beløb, der som tidligere nævnt har 

været uændret siden 1986.  Også tak til alle jer andre, der bidrager til det ved at hjælpe med forefaldende 

arbejde hen ad vejen – det er en fornøjelse at være sammen med jer alle. 

Tak for 2016-17, der som bekendt først slutter med udgangen af maj – og på gensyn i 2017-18. 



På bestyrelsens vegne 

Karsten Munch 

 

Referat af generalforsamling i Ruder Es den 22.4.2017 

1. Valg af dirigent og referent. 

Ellen Lequime blev valgt som dirigent og Thea Lauridsen som referent. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

Karsten fremlagde beretningen, som var udleveret i forvejen.  Han nævnte derefter, at han vil 

fremsætte et forslag i den nye bestyrelse om at droppe at spille Top 16 i næste måned pga. for mange 

afbud og det store arbejde med at oprette turneringerne. Alice Bjørn spurgte til de åbne huse. Der er 

vigende tilslutning. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at deltage. Annette Schøller konstaterede, 

at der er meget snavset i lokalerne på trods af Annis store indsats med gulvvasken. Hun foreslog at 

holde en forårsrengøringsdag for nogle villige medlemmer og stillede sig til rådighed. Karsten sagde, at 

hvis vi ikke finder en til at hjælpe Anni med at flytte borde og stole i forbindelse med gulvvasken, så kan 

det medføre, at vi må købe hjælp i stedet for. Anne Marie Jensen sagde, at hun stadig står til rådighed 

til at hjælpe Anni. Beretningen herefter taget til efterretning med applaus. 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab. 

Jørgen fremlagde regnskabet. Årets underskud skyldes hovedsagelig udgifter i forbindelse med indbrud 

samt køb af ny kortblandingsmaskine. Der var forespørgsel til, hvad vi egentlig får for kontingentet til 

DBf. Karsten forklarede og mente, pengene er godt givet ud. Der kan i øvrigt læses om dette emne i det 

seneste nummer af bridgebladet. Der blev også spurgt, om husets øvrige brugere bidrager til 

driftsudgifterne. Det gør de ikke. Regnskabet herefter godkendt. 

4. Godkendelse af budget. 

Vanen tro er der ikke noget budget, men indtægter og udgifter fortsætter som hidtil. 

5. Fastsættelse af kontingent. 

Åge Madsen foreslog en årlig kontingentforhøjelse på f.eks. 100 kr. for at kunne købe hjælp udefra. 

Jørgen gjorde opmærksom på, at hele det årlige kontingentet forfalder til betaling om efteråret 

fremover. Det giver alt for meget administration pt. Bestyrelsen blev opfordret til at hyre hjælp til 

rengøring og gulvlakering. Kontingentet fortsætter uændret. 

6. Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Jørgen Bank Lauridsen og Liselotte Jespersen blev genvalgt. Thea Lauridsen genopstillede ikke. Nyvalgt 

blev Jytte Manley Eriksen 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Linda Kresner genopstillede ikke som revisor. Nyvalgt blev Steen Tuborg Jensen.  Jørgen Jensen blev 

nyvalgt som revisorsuppleant. 

9. Eventuelt 



Hans Søndergård foreslog, at man henvendte sig til leverandøren af bridgebordene for at høre, om 

man kan få nogle bedre beslag, så de kan tåle at klappes sammen. 

Gurli Schmidt foreslog adgangsbegrænsning til f.eks. tre gange om ugen, så der kunne blive plads til nye 

medlemmer. 

Ellen Lequime foreslog, at meddelelser på hjemmesiden ikke slettes -  men lægges i arkiv. 

Inge-Merete Iversen efterlyste weekendophold og Anne Marie Jensen efterlyste et festudvalg. Karsten 

sagde, at bestyrelsen er meget positiv overfor begge dele, men orker det ikke ved siden af alle de andre 

opgaver. Hvis nogle af medlemmerne ønsker at forestå arbejdet, kan de få inspiration hos Else Viegand, 

som ligger inde med mapper fra tidligere fester. 

Sommerfesten bliver 1. lørdag i august som vanligt. 

Karsten takkede dirigenten for god og myndig ledelse og dirigenten takkede for god ro og orden. 

Herefter spisning og bridgeturnering for tilmeldte. 

 

   
 

 November2016 

 

Information til alle medlemmer i Ruder Es. 
 

Via jungletrommer er det kommet bestyrelsen for øre, at der blandt nogle af vore medlemmer foregår en 

diskussion om rimeligheden af, at nogle af vore medlemmer er kontingentfri og/eller har andre fordele. 

Dette kan i nogen grad falde tilbage på formanden, som har fortsat den praksis, som Ruder Es har fulgt vel 

næsten siden starten af klubben i 1949. En praksis, som burde være offentlig, og måske fremgå som 

appendix til vedtægterne, det er ikke faldet ham ind, at nogen kunne have ondt af, at nogen fik (en meget 

lille) økonomisk fordel af at have ”fast arbejde” for klubben. 

Praksis er, at æresmedlemmer, medlemmer af bestyrelsen og medlemmer, der hver uge udfører arbejde 

for Ruder Es uden at få betaling, er kontingentfri. Her forekommer naturligvis undertiden en gråzone, hvor 

en beslutning om, hvorvidt dette eller hint er nok til at blive kontingentfri, bliver diskuteret. 

De medlemmer, som p.t. (2016) kommer ind under ordningen er følgende. 

Æresmedlemmer: 

Karsten Munch 
Ellen Kjærsgaard 
Mogens Raavig 
 
Karsten Munch arbejder stadig for klubben som formand. De to øvrige har tidligere gjort det i en 40-årig 
periode, og hjælper stadig i ny og næ. Det er i øvrigt sædvane overalt i foreningslivet, at æresmedlemmer 
er kontingentfri. 

Bestyrelse: 

Karsten Munch Formand 



Bent Jakobsen Næstformand 

Thea Lauridsen Sekretær 

Liselotte Jespersen Underviser 

Jørgen Lauridsen Kasserer 

 

Det burde ikke være nødvendig at beskrive bestyrelsens opgaver. Varetages opgaverne ikke 

tilfredsstillende, er det ethvert medlems ret at give udtryk for dette på klubbens ordinære 

generalforsamling, evt. kræve ekstraordinær generalforsamling i overensstemmelse med klubbens 

vedtægter. 

I flertallet af Danmarks foreninger af enhver art er bestyrelsesmedlemmer i øvrigt også kontingentfri. 

Substitutskaffere: 

Susan Bast 

Inge-Merete Iversen 

 

Udover frit kontingent modtager substitutskafferne telefongodtgørelse. Arbejdet er noget større, end det 

burde være, da medlemmer som grundprincip selv bør skaffe afløser. 

 

 

Hjælpere: (nævnt i alfabetisk orden) 

 

Hanne Andersen Sørger for at toiletter, køkken mv. er i ovenud pæn og rengjort stand. 

Carsten Henriksen Sørger for indkøb og levering af drikkevarer, og det bliver til mange kasser pr. 

uge. Får ikke kørselsgodtgørelse. 

Anni Jønsson Står for rengøring, herunder gulvvask, i alle lokaler hver uge. Da vi ikke kan få en 

hjælper til Anni, udfører hun faktisk dobbelt arbejde. Et arbejde, der 

besværliggøres af, at der står 16 bridgeborde og 64 stole i vejen.  

Peter Køhler Håndterer Turnering tirsdag eftermiddag inkl. forberedelse før turnering, 

oprydning i køkken og klargøring af spillelokalet til undervisning. Har frabedt sig 

at være kontingentfri, men det er i overensstemmelse med praksis at være det. 

Medfører omkring 1½ til 2 timers arbejde pr. uge udenfor spilletiderne. 

Lene Køhler Lægger sammen med Inga klubbens kort (der beløber sig til 472 spil pr. uge). 

 Dette tager flere ugentlige timer for begge udenfor spilletidspunkter. 

Laila Poulsen Håndterer turnering mandag aften. 

Inga Thynebjerg Kortlægning som hos Lene samt oprydning i køkken/tømning og rengøring af 

kaffemaskine efter stort set alle turneringer. 

Birthe Vinter Rengøring af toiletter m. v. Når Hanne ikke er tilstede klarer Birthe dette, på 

trods af sit besvær med at forcere trapper, nå gulvet o.s.v. 

 

Alle ovennævnte yder efter bestyrelsens mening en stor indsats uden nogen form for godtgørelse bortset 

fra delvis kompensation for tlf. udgifter til formand og substitut ledere. 

Siden tiden på Gungehus skolen har det været fast tradition at den lille gruppe, der deltager i oprydningen 

efter spillet får en øl/vand, og det fortsætter vi med. Og i parentes: Nogen har sikkert bemærket, at 

Karsten og Inga – og undertiden andre – får sig en Gammel Dansk. Dette belaster ikke Ruder ES, men er en 

diskussion mellem Karsten og Inga om, hvis tur det er til at betale for den næste flaske. Ligeledes har 

Karsten de sidste 10-15 år ladet klubben betale sine øl. Han er ikke interesseret i at ændre dette til, at han 

betaler sine øl, men til gengæld får kørselsgodtgørelse for de ikke få kilometer, han kører om året til 



klubbens bedste. (Taksten er pt. ca. 3,80 kr. pr. kørt kilometer). Men er det et ønske kan det ske, men 

gavner ikke klubbens økonomi. 

 

Udover, at ovennævnte ikke betaler kontingent, deltager de uden betaling i sommermøde (pt. grisefest), 

gen. forsamlings turnering, åbne huse m.v. (Naturligvis undlader man at modtage fribilletter v. middelscore 

i Å-hus). Hjælpere og ledere af åbent hus betaler selvfølgelig ikke, når de er på.      

 

Vi opfordrer klubbens medlemmer at regne ud, hvad det vil koste, hvis ovenstående ændres til, at der skal 

betales for praktisk arbejde med rengøring m.v., og ikke at glemme kortlægningsudgifter. Det første er 

vanskeligt at regne ud, men beløber sig med sikkerhed et godt stykke over ”de manglende” 

kontingentindtægter. Derimod er betaling for kortlægning – når klubbens egne kort bruges – til at regne 

ud:  kr. 1,50 pr. lagt spil = en ugentlig udgift på 472 x 1,50 = 708,- kr. Sæsonen går over ca. 36 uger + 3 mdr. 

sommerturnering = 66 spil pr. uge = 99 kr./13 uger. 

36 uger a 708 kr. + 13 uger a 99 kr.  Regnemaskinen siger kortlægning pr. år kr. 25.488 kr. Nogle klubber 

betaler endog større beløb pr. spil, når de køber dem udefra. 

Hvad vil ansættelse af et rengøringsfirma koste?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Klubbens substitutservice må formodes at bortfalde, såfremt vi skal betale timeløn for arbejdet. 

Det er bestyrelsens ønske, at klubben hviler i frivillig arbejdskraft, hvor der efter bestyrelsens beslutning 

følger (om end små), fordele med – det er desværre svært nok selv med dette at engagere medlemmer i 

klubbens arbejde. Deles dette ønske ikke af klubbens medlemmer må en ny bestyrelse tage over.         

På bestyrelsens vegne 

Karsten Munch 

 

 

 

 

 


