
Ordinær generalforsamling lørdag den 21. april 2012 kl. 11,00 

 Ruder Es – Skriftlig beretning 2011-12                                                                                                   

Så gik endnu et år med masser af aktiviteter for 177 medlemmer af Ruder Es.  

Mandag og torsdag har begge været fyldt op og med venteliste. Torsdag eftermiddag har p.t. plads til 2 par mere 

(men de er besat fra starten af næste sæson). Mandag eftermiddag har Liselotte Jespersen med Jørn Schlichting som 

hjælpelærer et engageret begynderhold, samt den 1. tirsdag i hver måned fortsætterundervisning. Det sidste kan 

lade sig gøre, da vi har lånt lokalet af folkedanserne, som ellers råder over lokalet alle tirsdage og onsdage – vi er 

meget glade for dansernes velvilje. Åbne huse søndag eftermiddag har – med en enkelt aflysning – siden 1. juni 2011 

haft ca. 900 gæster. Flertallet kommer udefra, og dem er vi glade for, men vi kunne godt ønske os større besøg af 

vore egne medlemmer. Tager vi de åbne huse om torsdagen i juni-juli-august med kommer vi op på ca. 1500 besøg 

siden 1. juni (her er procenten af egne medlemmer dog større). 

Der blev også livlig aktivitet ved sæsonstart. Oversvømmelserne ramte også os, idet kælderen kom til at indeholde 

kloakvand i en halv meters højde. Det medførte omfattende ødelæggelser, men heldigvis er vi forsikret via vort 

medlemskab af DBf, så vore tab blev erstattet. Tak til alle, der bistod med rengøringen. 

Ruder Es har i slutningen af februar ansøgt Tryg fonden om en hjertestarter, som vil give os alle en større tryghed.   

Vi vil få besked omkring juni måned – forhåbentlig med et ja. I så fald skal nogle af os på kursus, hvem finder vi ud af, 

når det forhåbentlig bliver aktuelt. Er et eller flere medlemmer interesserede i dette hører bestyrelsen gerne om det. 

Til næste sæson får vi igen pladsmangel undtagen formentlig tirsdag eftermiddag. Der er allerede nu venteliste til de 

tre ”gamle” 3 turneringsaftener, og vi skal have plads til Liselottes elever også. Vi råder over fredagen, men det er en 

dårlig dag med faste turneringsprogrammer. Bestyrelsen har derfor spurgt folkedanserne, om vi må låne ikke blot 

tirsdag eftermiddag men også tirsdag aften i den kommende sæson. Det har vi fået lov til, og derfor foregår 

undervisningen i 2012-13 tirsdag aften, og vi laver som nævnt en ny turneringsafdeling tirsdag eftermiddag. Evt. 

fortsætterundervisning er ikke helt på plads, men der kommer til at foregå noget her mandag eftermiddag. 

Når vi her begrænser os til 2012-13 er årsagen, at Hvidovre Kommune på grund af skolelukningerne skal i gang med 

en større gennemgang af alle foreningers lokaleforhold og deres fremtidige placering.  Ruder Es har derfor foreslået 

kommunen – efter at have haft en finger i jorden hos Sønderkær BK og Hvidovre BK - at de 3 klubber i Hvidovre 

deltes om spillelokaler. Vi spiller jo på forskellige tidspunkter og vil ikke genere hinanden, og kommunen skal kun 

finde 1 sted til 3. Ved henvendelsen vedlagte vi et oplæg til, hvordan de ideelle lokaler for et  ”Bridgehus Hvidovre” 

ville være, og vi deltager gerne i en dialog med kommunens udvalg for foreningslokaler.  

Vi må se, hvad fremtiden bringer. For vi er jo glade på Byvej – men rigtig glade bliver vi først, når 

ventilationsproblemet er løst, og det er der kun mulighed for ved flytning til andre lokaler. Tidshorisont tør vi kun 

gisne om – efteråret 2013 ?? 

Turneringsprogrammet har fulgt principperne pr. aften fra sidste år med i parturneringer først i 1 række alle mod 

alle, derefter i  2 og så i 3 for at slutte ved klubmesterskabet i 3 á 4 rækker. Holdturneringerne med indledende 

runder efter Monrad-princippet om efteråret og klubmesterskab om foråret i 2 á 3 rækker. Parmesterskabet er ikke 

afsluttet endnu, men klubmestre i hold blev: Mandag aften: Knud Smidt Nielsen, Yvonne Henriksen, Verner 

Henriksen, Carsten Henriksen.  Torsdag eftermiddag: Kaj Klussmann, John Viggo Nielsen, Bent Jakobsen, Henrik Rud 

Pedersen.  Torsdag aften: Karen Toftegaard Hansen, Irene Arvidsen, Verner Henriksen, Karsten Munch.                           

Her skal også nævnes, at i den landsdækkende Klubsølv turnering, hvor alle spillere landet over spillede de samme 

kort blev Henrik Rud Pedersen – Bent Jakobsen nr. 1 i heatet torsdag eftermiddag. Der var i alt 10 heat med samlet 

3668 spillere.  

Klubmesterskaberne i par afsluttes først med udgangen af april – resultaterne vil kunne ses på hjemmesiden. 



Holdturneringerne vil næste sæson foregå efter samme læst som i år, men opbygningen frem mod klubmesterskabet 

i parturneringerne bliver anderledes. Der er stor forskel i spillestyrken de enkelte turneringstidspunkter, og ikke alle 

har været glade for at skulle starte en turnering over en måneds tid, hvor man mødte alle andre efter tur. Derfor 

startes næste sæson med indplacering efter slutstillingen her i foråret. Med enaftensturneringer i september med op 

og nedrykning efter hver turnering, og nye medlemmer skal starte i laveste række – så må de selv arbejde sig op 

dertil, hvor de mener at høre til. Kommentarer til dette modtages meget gerne. 

Beretningen skal slutte med en varm tak til alle, der hjælper til. En speciel tak til dem udenfor bestyrelsen, der har 

påtaget sig faste opgaver: Rita Mikkelsen skaffer substitutter, Ellen Kjærsgaard holder styr på præmierne, Hanne 

Andersen med toiletter, Inga Thynebjerg lægger alle de kort, vi spiller, på vores kortlægningsmaskine, Birthe Vinther 

påtager sig alle mulige ting. Anni Jønsson vasker gulv en gang om måneden, Jørn Schlichting hjælper med 

begynderundervisningen og Elin og Martin Bodholdt støvsuger entre og kælder. Susan Bast kommer, når der kaldes.  

Og så er der Hans Søndergaard, Alice Bjørn, Lone Schwerdtfeger, der indgår i vagtplan sammen med nogle af de 

førnævnte ved vore Åbne Huse. 

Plus tak til alle jer andre, som hen ad vejen ad hoc giver en hånd med.  

- Og tak til alle for den positive ånd, bestyrelsen bliver mødt med. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    KarstenKarstenKarstenKarsten    MunchMunchMunchMunch    

Referat fra: 

Ordinær generalforsamling i ”Ruder Es”, lørdag d. 21. april 2012. 

Ad 1. Verner Henriksen blev valgt som dirigent. Henrik Brøsti Jørgensen blev valgt som referent. Verner 

konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

Ad 2. Karsten Munch gennemgik formandens beretning. Der er nu 4-5 par på venteliste mandag aften. 

Der var følgende spørgsmål/kommentarer til formandens beretning: 

Alice Bjørn fremsatte forslag om, at vi i parturneringer ikke blev splittet op i mere end tre rækker. 

Karsten vil overveje forslaget. 

Merete Baadsager stillede spørgsmål om, hvornår tirsdag eftermiddagsholdet skal starte. Karsten svarede, 

at de starter 1. september, som resten af holdene. 

Yvonne Henriksen spurgte, om det var muligt at spille tirsdag aften. Karsten svarede, at det ville støde 

sammen med Hvidovre bridgeklubs spilleaften, og at vi ikke ønsker at konkurrere. 

John Viggo Nielsen spurgte om nye stærke par, som begynder i klubben skal starte nedefra. Karsten 

svarede, at de skal de, men at de jo hurtigt spiller sig op. 

Formandens beretning blev godkendt. 

Ad 3. Jørgen Bank Lauridsen gennemgik regnskabet. 

Der var følgende spørgsmål/kommentarer til regnskabet: 

Knud Viegand foreslog, at vi solgte klubbens aktiepost. Kassereren bør gives fuldmagt til at sælge, når 

kursen er rigtig. Karsten svarede, at det var rart at have en fast formue stående i aktier, men at bestyrelsen 

vil overveje forslaget. Hans Søndergaard spurgte om anskaffelsesprisen på aktierne, og kassereren mente, 



at de var anskaffet til en kursværdi på mellem 10 og 15 tusind kroner. Værdien er i dag ca. 25 tusind 

kroner. 

Jørgen fortalte, at girokontoen ikke bliver brugt, og at bestyrelsen derfor overvejer at sløjfe denne. 

Henning Christensen roste Jørgen for sit omhyggelige arbejde med klubbens regnskab. 

Regnskabet blev godkendt. 

Ad 4. Klubben har ikke et budget, da indtægter og udgifter fra år til år er stort set de samme, og da der er 

rigeligt luft i økonomien. Generalforsamlingen tog dette til efterretning. 

Ad 5. Kontingentet bliver uændret 50 kr. pr. måned i klubkontingent. Kontingent til Danmarks 

Bridgeforbund kommer oveni. Desuden betales 20 kr. ekstra for kaffeordning. 

Det blev bemærket, at klubkontingentet også var 50 kr./mdl. I 1987. 

Ad 6. Jill Graugaard stillede forslag om, at man tog borde ud og/eller havde oversidder runder, når der var 

mange afbud. Karsten svarede, at det er svært at tage borde ud i turneringer, som varer flere aftener af 

hensyn til regnskabet. Karsten opfordrede til, at vi alle fremover i højere grad skaffer en substitut selv, når 

man på forhånd ved man er væk (f.eks. rejser). 

Henning Christensen foreslog, at vi hænger substitutlister op på klubben opslagstavle. Bestyrelsen 

undersøger om det er muligt at lave substitutlister på Internettet. 

Henrik Rud Pedersen mener, at en liste er en god idé og at hver enkelt medlem bør være mere aktiv med 

selv at skaffe substitut. 

Else Viegand udtrykte betænkelighed ved at stå på en sådan liste. Dette skal selvfølgelig være frivilligt. 

Jill opfordrede til, at vi hver især selv har substitutter ”i baghånden”. 

Ad 7. Karsten Munch blev genvalgt som formand. 

Ad 8. Liselotte Jespersen blev genvalgt til bestyrelsen. Henrik Brøsti Jørgensen ønskede ikke genvalg. Hans 

plads bliver pt. ikke besat, da bestyrelsen har mange hjælpere ved siden af blandt de menige medlemmer. 

Ad 9. Henning Christensen blev valgt som revisor. Steen Tuborg Jensen blev valgt som suppleant. 

Ad 10. Ellen Kjærsgaard blev udnævnt som æresmedlem af ”Ruder Es”. Ellen har været medlem i over 42 

år. Siden 1972 har hun arbejdet for klubben i turneringsudvalget. Hun har beregnet bronzepoint samt 

regnet turneringsresultater ud manuelt inden de digitale sider, og styrer den dag i dag præmieringen. 

Karsten udtrykte en stor tak for de 40 års arbejde for klubben. 

Et stort tillykke til Ellen. 

 

REF.: Henrik Brøsti Jørgensen 

    

 


