Ruder Es
Beretning 2017-18
På bestyrelsens vegne skal jeg en sidste gang aflægge beretning for det forløbne år, hvor der skete nogle ændringer
– både datomæssigt, ledelsesmæssigt og i turneringsprogrammer.
Fredagsklubben, der blev oprettet for 2 år siden, da vi var fyldt op på de øvrige spilledage, blev ikke den succes, vi
havde regnet med. Der var fra start til slut 4 borde = 16 deltagere. Derfor blev denne nedlagt igen, og i stedet
oprettes en mandag eftermiddagsklub, som nu består af 8 borde = 32 deltagere. Nogle af disse er tidligere deltagere
mandag aften, hvor der nu er 11 borde = 44 deltagere. Både eftermiddag og aften er der 1 par, der ønsker at spille
fra 1. sept.18. Begge mandage har været styret af formanden. Birthe Vinther klarer toiletterne, hvis Hanne ikke er
tilstede, selvom hun dårligt kan slæbe sig op ad trappen til 1. sal. Eventyrligt flot gjort.
Tirsdag eftermiddag har 15 borde = 60 deltagere. Et antal, som bestyrelsen før sæsonstart anså som for mange, da
60-64 deltagere syntes at være i overkanten af, hvad lokalerne kan rumme. Spilledagen har hele sæsonen igen været
kompetent styret af Peter Køhler, med hjælp til det praktiske af Lene Køhler, når hun ellers var færdig med at lægge
halvdelen af de kort, vi spiller hver uge. Et par står på venteliste til start 1. sep., og et andet par vil formentlig gerne
starte igen efter et længere sygdomsforløb. Det er min opfattelse, at medlemmerne er meget hjælpsomme med at
fjerne borde og stole, så folkedanserne kan danse om onsdagen.
Torsdag eftermiddag har 15 borde = 60 deltagere. Lidt i overkanten af det tilstræbte, men ingen bliver ”smidt ud”.
Bent Jakobsen har ligeledes fortsat suverænt styret tidspunktet, og med assistance fra Else Jakobsen og Anni Jønsson
fået genetableret de 15 spilleborde med tilhørende 60 stole, så vi kan spille igen – efter at Anni hver torsdag
formiddag har vaske gulvene i stueetagen og periodisk trappegang og garderobe. På ventelisten til start 1. sept. står
5 par, som alle er medlemmer af Ruder Es. Det bliver en opgave for den nye bestyrelse at afgøre, om man kan leve
med 64 deltagere på tidspunktet.
Torsdag aften har 56 borde = det tilstræbte antal. Første år kompetent og fejlfrit ledet af Thea Lauridsen. Thea
slipper for ansvar for køkken og toiletter, som Hanne Andersen klargør i tiden mellem eftermiddag og
aftenturnering. De tre toiletter bliver øvrigt ikke ”bare” gjort rene – de bliver sprittet af, så en eventuel
hygiejnekontrol næppe vil finde så meget som en enkelt uønsket bakterie. Her skal nævnes, at der desværre endnu
er enkelte medlemmer, der tror, klubben betaler for dette. Hvis frit kontingent (besparelse 50 kr. månedlig) skal
regnes som betaling, får Hanne 50 kr. for at spritte 3 toiletter af 4 gange om måneden. Altså mindst 12 toiletter delt
med 50 kr. lig med højst 4 kr. 16 øre pr. toiletrengøring. Det mener bestyrelsen ikke er overbetaling!
For alle spilletidspunkter besluttede bestyrelsen ved sæsonens begyndelse, at de enkelte turneringsansvarlige havde
bemyndigelse til selvstændigt at planlægge sæsonprogrammet. Herunder, at der kunne planlægges med både holdog parturneringer samtidig. Der var 2 grunde til beslutningen: For det første viste modstanden mod at spille hold sig
at vokse, og for det andet er nogle deltagerantal sådan, at det ikke er muligt at alle spiller hold uden, at der bliver
oversidderrunder – et stort irritationsmoment for dem, det gik ud over. Dette er muligt, fordi vi har 2 spillelokaler,
men er i bund og grund vedtaget af ulyst. Holdturneringer er nu den mest retfærdige form for turnering, fordi holdet
spiller både kortene i N/S og Ø/V. Men bestyrelsen er til for medlemmernes skyld og ikke omvendt, og vi må leve
med, at enkelte par kommer til at spille noget andet, end de helst vil, da turneringer som bekendt sker med 4 spillere
omkring hvert bord. Vil man udelukkende spille hold er det muligt ved at søge optagelse i Rødovre Bridgeklub.
Åbent hus året rundt blev stoppet pr. 1. december på grund af manglende tilslutning – også fra vore egne
medlemmer. En håndfuld af disse er kede af beslutningen, men når kun måske 10 af 216 medlemmer er
interesserede i at deltage ind imellem synes arbejdet for stort i vinterperioden. Søndagsåbent 1. maj – 31 august og
torsdagsåbent 1. juni – 31. august bibeholdes. Her er generelt stor tilslutning. Skulle et medlem være interesseret i
at være ansvarlig for åbenthus søndage 1. september – 30. april vil bestyrelsen muligvis genoverveje beslutningen.
At være ansvarlig betyder, at man – eller får nogen til at gøre det for sig – udover at sikre turneringens
gennemførelse med bordopstilling og EDB-program, også skal møde en times tid før start og lave kaffe, tømme
opvaskemaskine m.v. og efter afslutningen udover resultater og præmieuddeling sørge for, at kaffemaskinen er gjort
ren, opvaskemaskinen startet og toiletterne bragt i forsvarlig stand. Alle tidligere i beretningen nævnte indgår i en
vagtplan for åbent hus. Denne omfatter derudover Inga og Jørgen Bank Lauridsen, Alice Bjørn og Laila Poulsen.

Klubmestre i hold 2017-18
Mandag eftermiddag:
Mandag aften:
Tirsdag eftermiddag:
Torsdag eftermiddag:
Torsdag aften:

Henrik Rud Pedersen, Tage Christensen, Else Jensen, Jens Chr. Juul Jensen.
Henning Pedersen, Annette Prehn, Bent Jakobsen, Steffen Kristensen.
Lene Køhler, Peter Køhler, Susanne Als, Erik Nielsen
Bent Jakobsen, Else Jakobsen, Erik Guldhammer, Henrik Rud Pedersen.
John Viggo Nielsen, Annette Bjaaland Andersen, Thea Lauridsen, Torben S. Andersen.

Parmesterskaberne er ikke afsluttede. Klubmestrene i par vil fremgå under meddelelser på hjemmesiden.
Så skal det også nævnes, at Thea Lauridsen og Vera Petersen sammen med deres udefrakommende holdkammerater
har vundet DBf’s damedivision 2, og skal derfor spille i damedivision 1 2018-19.
Der sker andet i Ruder Es end den fysiske afvikling af turneringer:
Tirsdag aften har Liselotte Jespersen undervisning. I mange år for begyndere, men i denne sæson for viderekomne,
da vi var bange for ikke at have plads til flere på vore spilletidspunkter. Som sædvanlig med succes.
Begynderundervisningen genoptages formentlig til september, men det er den nye bestyrelses afgørelse. Hendes
mand Svend er vistnok pålagt nogle praktiske opgaver. At planlægge undervisningen, at lægge kortene og
undertiden selv oprette filen, der lægger kortene, er sammen med selve undervisningen en opgave, der ville tage
pusten fra de fleste. Susanne Als har assisteret tirsdag aften og Jørgen Schlichting ved lørdagsundervisningen.
Substituthjælperne Susan Bast mandag/tirsdag og Berit og Dan Kolko begge torsdage lægger et stort arbejde i dette.
Vi skal igen opfordre til, at man selv skaffer sin substitut, evt. ved opslag gennem linket på hjemmesidens forside til
venstre. Uden deres hjælp var det umuligt at gennemføre turneringerne uden oversidderrunder. Det er ikke altid
muligt at finde substitutter af samme spillestyrke som de fraværende. Derfor kan en for stærk eller svag
stedfortræder forekomme – det umulige kan ingen opfylde. Og igen: Send en SMS eller aflever et stykke papir. Det
udelukker forglemmelser og forstyrrer ikke under spillet.
Jytte Manley Eriksen står for kontrollen af, at ingen spiller får mere end én topscorerpræmie i løbet af en måned, da
vi gerne vil have fordelt dem lidt bredere. Også udarbejdelse af vagtplan for åbne huse er vist ikke altid et
problemløst job.
Af andre faste hjælpere kan nævnes Carsten Henriksen. Han er medlem, har af arbejdsmæssige grunde ikke tid til at
spille, men sørger for, at der altid er forsyninger af øl i kælderen. Esben Tind sørger efter torsdag aften for at fylde
køleskabet op med øl og vand.
Da dette er min sidste beretning som formand for Ruder Es tillader jeg mig at komme med en forhåndskommentar til
regnskabsaflæggelsen. Det er kommet mig for øre, at der stadig er medlemmer, der synes, at formuen er for høj. Det
kan nu aldrig skade at have lidt på kistebunden, og det er ikke medlemmerne, der har betalt for meget i kontingent.
Det kostede i 1986 50 kr. om måneden at spille 1 gang om ugen, og det gør det stadigvæk. Frivilligt arbejde uden løn
har skylden: Formuen pr. 1.1.2018 var cirka 195.000, som også skal dække klubbens udgifter, indtil der kommer nye
kontingentindbetalinger i september måned. Siden vi flyttede til Byvej har Liselottes arbejde med undervisning
skaffet klubkassen en nettoindtægt på ca. 115.000 kr. og en halv snes medlemmers arbejde med åbent hus i samme
periode netto omkring 190.000 kr. Det meste af overskuddet her stammer fra sommermånederne. Var dette ikke
sket ville formuen med den kontingentstørrelse, vi har, været cirka minus ca. 100.000 kr. og ingen penge til at betale
udgifter fra 1. januar til hen i september måned. Det er ikke min fortjeneste – det skyldes en halv snes andre
ildsjæle, som bør have stor tak. Der er da vist for resten også et 70-års jubilæum den 19. september 2019.
Jeg vi gerne sige en stor tak til alle, jeg gennem tiden har arbejdet sammen med i bestyrelsen. En speciel tak til
Jørgen for den omhu og orden, der i hans tid altid har været i klubbens pengesager, og hvor han altid sammen med
Inga har klaret mange af de småjobs, der er med småindkøb og småreparationer, når en klub har egne lokaler.
Også en stor tak til alle nye og gamle medlemmer for jeres væremåde – det har gjort livet rigt for mig. Faktisk helt fra
jeg i begyndelsen af 1970-erne som repræsentant for Ruder Es deltog i generalforsamlingen i Distrikt Østsjælland og
ikke kunne holde min mund, og formentlig derfor blev indvalgt i distriktsbestyrelsen. Det har medført en masse
arbejde gennem årene, men jeg har aldrig fortrudt.

Tak.
Karsten Munch

--------------------------------------------

Referat af ordinær generalforsamling 24. marts 2018
1. Valg af dirigent og referent. Verner Henriksen blev valgt som dirigent, som konstaterede lovlig
indvarsling. Jytte Manley Eriksen som referent.
2. Beretningen for det forløbne år var offentliggjort på forhånd, men blev oplæst, da der var enkelte
ændringer. Vedtaget med akklamation.
3. Regnskab. Kassereren redegjorde for enkelte poster og meddelte bestyrelsens beslutning, at
kontingentet for den følgende sæson skal være indbetalt senest med udgangen af september. Er dette
ikke sket, eller der er truffet anden aftale med kassereren, er man ikke på startlisten efter 1. oktober.
Hanne Andersen og Birthe Vinther gav udtryk for, at de stoppede med rengøring ved sæsonens udgang.
Findes ikke andre frivillige kan det betyde, at rengøring må købes udefra – forventelig med
kontingentstigning til følge fremover. Regnskabet godkendt med akklamation.
4. Budget var vanen tro var ikke udarbejdet, da bestyrelsens forventning var, at udgifterne ville følge det
foregående års resultat. Taget til efterretning.
5. Uændret kontingent til Ruder Es – 50 kr. mdl. i 9 måneder – betalt samlet senest 30. september blev
vedtaget.
6. Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslog, at denne blev udvidet fra 5 til 6 personer. Dirigenten anså
forlaget for overflødigt, da bestyrelsen selv iflg. vedtægterne kunne bestemme. Godkendt.
Annete Prehn havde 5 forslag:
1) Man starter efter handicap og indtil de 2 eller 3 spilleaftener inden jul, så låser man rækkerne
således, at det kun er de 2 bedste og sidst placerede, der rykker op eller ned.
2) At der laves 2 turneringer som overfor angivet – en om efteråret og en om foråret.
3) Der spilles hold og makkerpar hver anden uge.
4) Der spilles enaftens i efterårs- og vinterferie samt juleafslutning.
5) Der forsøges at holde åbent hus søndage i vinterhalvåret, hvis ikke kunne man måske forsøge at
lave åbent hus de søndage Blakset ikke har åbent hus.
Forslag 1-3 blev behandlet under et. Annette fremlagde, at der burde være længerevarende
turneringer – 3-4 på en sæson, og hold og par hver anden uge. Karsten meddelte bestyrelsens
modstand mod, at generalforsamlingen skulle fastlægge turneringsprogrammet for alle 5
spilletidspunkter, og at det var således, at det var de enkelte turneringsansvarlige, der planlagde
sæsonprogrammet. Herefter fulgte en længere debat for/imod mundende ud i, at de enkelte
ansvarlige i løbet af maj måned burde diskutere det kommende års program med sine medlemmer. En
henstilling, der faldt godt i hak med bestyrelsens intentioner. Annette trak herefter forslagene tilbage.
Forslag 4 betegnede dirigenten som irrelevant, da det indeholdt, hvad der i forvejen var sædvane i
Ruder Es. Forslag 5 mente Annette, at mange savnede. Bestyrelsen har redegjort for situationen i
beretningen. Også forslag 4 og 5 blev trukket tilbage.
7. Valg af formand for 2 år. Karsten Munch genopstillede ikke. Berit Dundal blev valgt med akklamation.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Bent Jakobsen og Jytte Manley Eriksen blev genvalgt.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant. Henning Christensen blev genvalgt som revisor, og Jørgen Jensen
som suppleant.
10. Eventuelt. Karsten Munch blev hyldet med taler af Liselotte Jespersen, Bent Kristensen og Dan Kolko, og
fik af Bent overrakt foreningens gave for mange års arbejde for Ruder Es. Fulgt af langvarig stående
applaus.

Dirigenten blev takket for god ledelse af den længste (slut 12,15) generalforsamling i Ruder Es i mands
minde. Derefter gik 56 forhåndstilmeldte deltagere til spisning med efterfølgende turnering.

