
Ruder Es, Hvidovre 

 

 

Generalforsamling lørdag den 25. april 2015 kl. 11.00 

Ved årsskiftet mistede vi Rita Mikkelsen, æresmedlem i Ruder Es. Helbredet havde ikke været godt 

i lang tid. Ritas indsats for Ruder Es i tidens løb var formidabel, og hun vil blive husket i lang tid. 

Ikke kun for arbejdsindsatsen – vi savner også et dejligt, positivt menneske.  

Æret være Rita Mikkelsen. 

 

Beretning 2014-15 

Året er ellers gået uden de store udsving. Medlemstallet nogenlunde uændret 209 mod 213 sidste 

år, og det forventes ca. uændret i kommende sæson. Dog med fremgang, hvis det lykkes igen at få 

oprettet et hold til begynderundervisning. Vi satser stærkt på dette. 

Klubmestre for hold blev: Mandag aften: Knud Smidt Nielsen, Yvonne Henriksen, Verner 

Henriksen, Carsten Henriksen. Tirsdag eftermiddag: Robert Jensen, Karsten Munch, Susan Bast 

Inge-Merete Iversen. Torsdag eftermiddag: Henrik Rud Pedersen, Erik Guldhammer, Else Jakobsen, 

Bent Jakobsen. Torsdag aften: Per Schwerdtfeger, Michael Thomsen, John Viggo Nielsen,      

Torben S. Andersen 

Klubmestre i par: Mandag aften: Verner Henriksen, Carsten Henriksen. Tirsdag eftermiddag: 

Robert Jensen, Karsten Munch. Torsdag eftermiddag: Anne Marie og Robert Jensen. Torsdag 

aften: John Viggo Nielsen, Torben S. Andersen. 

I DBfs holdpyramide vandt Karen Toftegaard Hansen, Irene Arvidsen, Inga Thynebjerg og Jørgen 

Bank Lauridsen serie 2 i Distrikt Østsjælland og rykker op i serie 1. De bedste placeringer i 

distriktets parturneringer blev: Åben par, sideturnering: Anni Jønsson – Gurli Schmidt nr. 1.     

Mixed par, sideturnering: Anni Jønsson – Ernst -Antonsen nr. 2. Damepar, sideturnering: Anni 

Jønsson – Gurli Schmidt nr. Seniorpar, kvalifikation til DM: John Viggo Nielsen – Annette Bjaaland 

Andersen nr. 4, hvilket gav kvalifikation til DM, der spilles under Bridgefestivalen i Juli måned. 

Ruder Es ønsker god vind. 

I den landsomfattende klubsølvturnering i november blev Susan Bast – Inge-Merete Iversen nr. 2 

og Svend Erik Jensen – Nils Weis nr. 7 tirsdag eftermiddag på landsplan. Erik Guldhammer – Ole 

Dam nr. 1 og Ulla Hansen – Karsten Munch nr. 5 ligeledes på landsplan torsdag eftermiddag. 

Tilsvarende blev Liselotte Jespersen – Jens Juul nr. 2 torsdag aften blandt 415 par. Fornemme 

placeringer, som alle kan være stolte af.                                                                                               

Savnes mandag aften? Her var også pæne placeringer, men ikke helt i top. 

I DM for klubspillere blev de bedste resultater ved spillested Køge følgende i hver deres heats: 

Svend Erik Jensen – Nils Weiss nr. 2, Ulla Hansen – Jakob Martin nr. 2 og Ingrid og Flemming 

Hansen nr. 3. Fornemt, selvom de enkelte resultater ikke gav placeringer i toppen på landsplan. 

I sæsonen har deltagerantallet mandag aften været for nedadgående til 48, mens de 3 øvrige 

turneringstidspunkter ligger på 60-64, som er maksimum af, hvad vi har plads til. 

Begynderundervisningen måtte desværre aflyses pga. manglende tilslutning, i stedet blev 

arrangeret undervisning for viderekomne tirsdag eftermiddag. Søndagens åbne huse ligger på linje 

med sidste år med et årligt besøgsantal på ca. 1600. For at gentage sætning fra sidste års 



beretning igen vrøvl med varmeforsyningen, som dog nu synes at være løst. Vi har stadig køer 

foran toiletterne, men det bliver bedre, da vi har fået rådighed over lokalerne bag garagen, hvor 

der også er et toilet. Vi mangler blot ”overtagelsesforretning”, som formentlig sker i løbet af maj 

måned.  Ud over toilettet får vi også et lokale, så kortlægning og anden forberedelse kan foregå i 

dagslys. I kælderen bliver så bedre plads og måske hyggeligere. 

Bestyrelsen overvejer, om der er ide i at inddrage fredag i vor turneringsplanlægning. Tanken er 

kommet, fordi vi synes, at for få af vore medlemmer deltager i søndagens åbne huse – mange med 

den begrundelse, at feltet er for stærkt. Derfor hører vi gerne synspunkter: Åbent hus kun for 

Ruder Es medlemmer uden tilmelding, men parvis fremmøde? Fast medlemskab, men 

endagsturneringer planlagt efter modtagelse af frameldinger (= ingen substitutservice)? Spillestart 

kl. 10, kl. 13, andet tidspunkt? God eller dårlig ide? Størrelse af spilleafgift p.t. ikke drøftet, ligesom 

det her også bliver nødvendigt med hjælpere, evt. efter ”vagtplan”, som vi har det om søndagen. 

Under dagsordenens pkt. 6 er fra et medlem indkommet forslag vedr. bl.a. substitutservice. 

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på en løsning, hvor man på vores hjemmeside kan finde ledige 

substitutter, hvor substitutter selv kan anføre, at de ikke kan den/de dato(er) eller at de allerede 

er engageret. Noget lignende er i brug enkelte andre steder, men vi vil gerne have et system, hvor 

der skal bruges adgangskode, både m.h.t selv at rette optagethed, og så at alle og enhver ikke kan 

se, hvor der er nogen hjemme.  Det med anførsel af ”til rådighed eller ikke” er vigtigt – vi har hørt 

andre steder fra, at uden dette får den første på listen mange opringninger. 

3 medlemmer har i foråret deltaget i distrikt Østsjælland turneringslederkursus. Det er hensigten, 

at Laila Poulsen fra september overtager ansvaret for mandag aften, hun kan godt allerede nu 

tilkaldes som turneringsleder, så hun ikke glemmer det lærte. Peter Køhler er allerede startet på 

det samme tirsdag eftermiddag. Torsdag eftermiddag tager Susanne Als sig af det praktiske, mens 

TL-jobbet varetages af tilstedeværende turneringsledere. Torsdag aften får Jens Juul ansvar for 

som turneringsleder, men han uddelegerer sikkert en del praktisk arbejde til andre. 

De fleste af vore medlemmer hjælper heldigvis med praktisk oprydning og hvad der ellers falder 

for ved vore turneringer og andre arrangementer, hvilket vi kan sige hinanden tak for. Men der er 

også ”skjulte” opgaver på ugebasis, såsom kortlægning, substitutservice, toilet- og anden 

rengøring, gulvvask, vagttjeneste ved åbne huse, præmiekontrol m.v. Vi skylder alle en stor tak til 

følgende i vilkårlig rækkefølge: Susan Bast, Inge-Merete Iversen, Anni Jønsson, Inga Thynebjerg, 

Ellen Kjærsgaard, Lene Køhler, Birthe Vinther, Hanne Andersen, Alice Bjørn, Lis Holmenlund, Hans 

Søndergaard Jensen, Thea Lauridsen. 

Tak for 2014-15, det som bekendt først slutter med udgangen af maj – og på gensyn i 2015-16. 

 

Karsten 

 

Referat fra Ordinær generalforsamling  

Pkt. 1   Valg af dirigent og referent. 

                        Peter Køhler valgt som dirigent, Liselotte Jespersen som referent. Uden 

modkandidater. 

Pkt. 2 Beretningen.                                                                                                                

Beretningen var fremlagt på forhånd. Ideen om Åbne huse fredag uden opbakning og 

tanken er skrinlagt fra bestyrelsens side, efter debat om form og pris. Annoncering 



efter elever fremover kun i Hvidovre Avis + evt. ophæng af information i Bibliotek 

m.v. Beretningen godkendt med akklamation. 

Pkt. 3 Regnskabet.   

                        Kassereren orienterede om en teknisk fejl i det offentliggjorte regnskab, og om, at 

tidligere vedtagelse om strafgebyr på 50 kr. ved for sen indbetaling af kontingent 

fremover vil blive håndhævet ubønhørligt. Forsamlingen udtrykte stor opbakning til 

praksis med at fremlægge seddel til hvert enkelt medlem forsynet med navn, beløb 

og sidste indbetalingsdato, hvorefter der ingen undskyldning var for at indbetale for 

sent og efter rykker. 

 Regnskabet indeholdt udgifter til nye borde på 15.000 kr., ligesom der var brugt 

mere til præmier og ikke mindst jule- og sæsonafslutninger. Aage Madsen havde et 

indlæg om størrelsen af foreningens formue, som han syntes var for høj og steg for 

meget år efter år. Bestyrelsens holdning, at formuen har været nogenlunde uændret 

siden omkring 2006 – ca. 167.000 kr. mod nu 178.000 kr., at brug af formuen skal 

kunne komme alle medlemmer til gode, at det er nødvendigt med en stor buffer, hvis 

vi skal skifte lokale, samt at bestyrelsen ikke har noget imod det, hvis et udvalg af 

medlemmer ønsker at arrangere en fest med (stort) tilskud fra klubben – bestyrelsen 

har nok at lave og ønske ikke at stå som arrangører. Der blev udtrykt tanke om 

muligheden for bedre stole. 

ll 

Pkt. 4 Budget. 

Regnskab for 2014 er budget for 2015. Godkendt. 

Pkt. 5 Kontingent. 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. 50 kr. mdl. I 9 måneder + DBf-kontingent. 

Vedtaget. 

Pkt. 6 Indkomne forslag. 

indkommet forslag fra Gurli Schmidt blev trukket, idet bestyrelsen meddelte, at 

medlemslister med adresser ville blive fremlagt i klublokalet, samt et der blev 

arbejdet på en EDB-løsning på substitutproblemet, således at man ved hjælp af 

adgangskode kunne finde substitut, og substitut anføre, om man var ledig eller ej. 

Pkt. 7. Valg af formand. 

Formanden er kun på valg i lige år. 

Pkt. 8 Valg til bestyrelsen. 

 Mogens Raavig gav udtryk for gerne at vige til fordel for en yngre, og Laila Poulsen 

udtrykte interesse for at blive valgt. Efter debat blev bestyrelsen uændret med 

genvalg af de siddende, som er Mogens Raavig, Jørgen Bank Lauridsen og Liselotte 

Jespersen. Bestyrelsens sammensætning tages op inden næste ordinære 

generalforsamling. 

Pkt. 9 Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Linda Kressner blev genvalg som revisor og Steen Tuborg Jensen som suppleant. 

Pkt. 10 Eventuelt. 



Ingelise Klausen gav udtryk for stor glæde ved at spille i Ruder Es, at bestyrelsen 

gjorde et stort arbejde, men at støjniveauet på spilledagene var så stort, at en 

skoleklasse ikke var i nærheden af vort niveau. Flere tilsluttede sig tanken om at 

være med til at nedsætte støjgrænsen. Anni Jønsson huskede forsamlingen på, at 

Ruder Es ikke havde nogen tjenende ånder, og at man derfor ikke måtte tage det 

som en selvfølge, at andre ryddede op efter en selv. Gurli Schmidt oplyste, at hun 

kendte til bedre stole, der var billigt til salg, og Peter Holmenlund uddelte stor tak til 

alle, der gør et stort arbejde for klubben. 

Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 12,15 med formandens tak til dirigenten for god 

ledelse, og for god ro og orden blandt deltagerne. 

Derefter spisning (for deltagernes egen regning), hvorefter der for klubbens regning 

spilledes en handicapturnering med 9 borde. 

 

 

 

 

 

 

 

 


