
Generalforsamling 

Lørdag d. 6. april 2019 kl. 11.00 

I klublokalerne på Byvej 78 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:  

  

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab 

4. Godkendelse af budget 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Indkomne forslag  

 En sproglig ændring af vedtægternes § 7: 
Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted ved opslag eller i medlemsbladet med tre ugers 
varsel. 
Ændres til: 
Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted ved opslag eller på hjemmesiden med tre ugers 
varsel. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 Berit Dundal, Formand – ikke på valg 
 Bent Jakobsen – udtræder på grund af flytning til Næstved.  

Bestyrelsen foreslår Jesper Morgils 
 Jørgen Lauridsen – på valg og genopstiller 
 Liselotte Jespersen – ikke på valg 
 Jytte Manley Eriksen – ikke på valg 
 Lisbeth Jepsen Nielsen – på valg og genopstiller 

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant 

8.a - Revisorer   

 Henning Christensen – udtræder.  
Bestyrelsen foreslår suppleant Jørgen Jensen 

 Steen Tuborg Jensen – på valg og genopstiller 

8.b – Revisorsuppleant 

 Jørgen Jensen – på valg og genopstiller 
 Valg af ny revisorsuppleant 

Bestyrelsen foreslår Knud Olesen 
 

9. Eventuelt  

 Berit Dundal 



Referat fra Generalforsamlingen i Ruder Es d. 6. april 2019. 

 

Punkt 1 

Valg af dirigent og referent. 

Dan Kolko blev foreslået og valgt som dirigent. 

Jytte Manley Eriksen blev foreslået og valgt som referent.  

Dan Kolko konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet.  

 

Punkt 2 

Formandens beretning for det forløbne år blev fremlagt og blev godkendt med følgende 
kommentarer og bemærkninger: 

Der blev ivrigt diskuteret støjniveau, især torsdag eftermiddag og torsdag aften.  

Jørgen Bank Lauridsen ville gerne på sigt ned på max. 48 spillere pr. spilleflade. 

Flemming Hansen mente godt, man kunne bibeholde 56 spillere ved at prøve at dæmpe 
støjniveauet. 

Jens Juul spurgte til, hvordan man ville nedbringe antallet, og Jørgen svarede, at man jo 
selvfølgelig ikke ville "smide" nogen ud, men nedbringe det ved naturlig afgang. 

Bent Enemark ville høre, om det så ville gå ud over økonomien, hvis vi blev færre- Jørgen 
forsikrede; at det ville det ikke. 

Susan Bast mente, at hvis vi kun blev 48 spillere, ville man møde de samme par igen og igen. 

Peter Køhler, som er turneringsleder tirsdag eftermiddag, havde ingen problemer med støjen 
og ville gerne bibeholde 56 spillere.  

Thea Lauridsen, turneringsleder torsdag aften, bakkede Jørgen op omkring, at det er praktisk 
muligt at reducere til 48 spillere.  

Sussi Jensen foreslog, at man kunne sætte et bord mere ned i havestuen, men det fungerer 
ikke, fordi turneringen for det meste er i 3 rækker. 

Gurli Schmidt mener, det har hjulpet, at der nu bliver holdt styr på støjniveauet, og at vi alle 
må være med til at dæmpe det. 

Flemming mente, at det ville blive svært at placere de nye elever fra undervisningsholdet, når 
de var klar til at spille i klubben, hvis vi reducerer antal af par. 

Liselotte Jespersen sagde, at de nye elever, der kommer op, vil blive tilbudt pladser på de 
spilleflader, hvor der er plads. 

Thea mente ikke, det ville blive noget problem med 56 par. 

Dan foreslog, at der til hver turnering findes en spiller, der har til opgave at forsøge at dæmpe 
støjen i hver stue. Denne opgave kunne fx gå på skift, således at mange ville opleve det 
ansvar, som opgaven medfører. 



Bestyrelsen vil fortsat arbejde på initiativer til at dæmpe støjniveauet.  

 

Punkt 3 

Godkendelse af revideret regnskab: 

Jørgen fortalte, at vi er gået lidt ned i beholdning pga., at vi kun har holdt åbent hus om 
sommeren sidste år, og at vi fravalgte søndagene i vinterhalvåret. 

Vi har god indtjening ved Liselottes undervisning tirsdag aften. 

Susan spurgte, om vi har nogen politik omkring gaver og blomster til medlemmerne. Jørgen 
svarede, at det var lidt afhængigt af de forskellige situationer. 

Flemming spurgte til, hvorfor der var et lille driftsunderskud. 

Jørgen svarede, at det var pga. div. indkøb til huset og nogle reparationer. 

Generalforsamlingen har enstemmigt godkendt regnskabet.  

 

Punkt 4 

Godkendelse af budget. 

Budgettet blev godkendt med tilføjelse af, at bestyrelsen afsætter kr. 30.000, - til 
jubilæumsfesten i september 2019 

Inge Holm mener ikke, at de penge, der er afsat til festen, er nok, men Jørgen mener, det nok 
skal gå, idet der også vil være en brugerbetaling. 

 

Punkt. 5 

Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen har vedtaget, at vi fortsætter med samme kontingent i 2019/2020. 

 

Punkt 6 

Bestyrelsen har modtaget et forslag til en sproglig ændring af vedtægternes §7: 

 

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted ved opslag eller i 
medlemsbladet med tre ugers varsel. 
Ændres til: 
Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted ved opslag eller på 
hjemmesiden med tre ugers varsel. 
 

Jesper Morgils foreslog at man tilføjede ”elektronisk kommunikation”. 
 
Forslaget blev vedtaget med denne formulering: 
 



Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted ved opslag,  
på hjemmesiden og ved eventuel anden elektronisk kommunikation. 

 

Punkt 7 

Valg af nyt bestyrelsesmedlem 

Bestyrelsen foreslog Jesper Morgils som nyt bestyrelsesmedlem. 

Jesper modtag valget. 

 

Punkt 8 

Valg af ny revisor.  

Henning Christensen har valgt at udtræde som revisor. Bestyrelsen takkede Henning 
Christensen for veludført arbejde.  

Bestyrelsen foreslog Jørgen Jensen som ny revisor og Knud Olesen som revisorsuppleant. 

Begge modtog valget. 

 

Punkt 9  

Eventuelt: 

Jørgen Bank Lauridsen og Liselotte Jespersen blev udnævnt til æresmedlemmer af Ruder Es. 
Formand Berit D. begrundede bl.a. udnævnelsen med, at der her var tale om to ildsjæle, hvis 
arbejde og energi har betydet og stadig betyder meget for klubben. 

Udnævnelserne blev modtaget med stort bifald. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

Dan Kolko    Jytte Manley Eriksen 

Dirigent    Referent 

 

 

Bestyrelsens beretning – Generalforsamling 2019 

 

Hvidovre Kommune 

Vi startede året med en opfølgning på besøget af Hvidovres Borgmester Helle Adelborg, som 
fandt sted sidst i marts 2018.  



Vi indledte et samarbejde med flere instanser i Kommunen omkring vedligeholdelse og 
rengøring af huset.  

Det har ført til, at vi nu har rengøring hver mandag og torsdag, og det er ikke længere 
medlemmernes opgave at flytte borde stole, det tager kommunens folk sig også af. En virkelig 
stor lettelse for os, for vi bliver jo ikke yngre ! 

Der er også sket vedligeholdelse på selve bygningen, og vi venter med stor interesse på, at 
vores gelændere ved indgangen og haven også bliver enten udskiftet eller vedligeholdt. (Jeg 
har rykket kommunen for nyt og de vil inspicere snarest muligt) 

I november måned havde vi et dialogmøde med 2 fra Center for Kultur og Fritid samt 2 fra 
Folkedanser gruppen. Det var Jørgen og jeg som repræsenterede Ruder Es. Vi gav en 
rundvisning i huset og vi beskrev hvor meget vi benyttede lokalerne i ugens løb. Konklusionen 
fra kommunen var meget tydelig – der skal være plads til alle brugere af huset og det ligger 
ikke i kortene, at vi kan få huset for os selv.  

Herudover er der kommet mere fokus på de mange foreninger som kommunen har. Der stilles 
flere krav til oplysninger og registreringer om klubben, bestyrelse, vedtægter osv.  

Vi har søgt om at få tilskud til nye bridgeborde, og vi har fået oplyst at ansøgningen behandles 
på et møde i Folkeoplysningsudvalget sidst i april.   

 

Bestyrelsen 

I løbet af året har vores næstformand Bent Jakobsen meddelt, at han vil træde ud af Ruder Es 
på grund af flytning til Næstved. Bent har igennem årene ydet en stor indsats for Ruder Es – 
både som bestyrelsesmedlem, næstformand og turneringsleder. Tak til Bent for dette arbejde. 
Vi sagde farvel til Bent og Else d. 21. marts ved afslutningen på holdturneringen.  

 

Medlemsantal og de 5 klubber 

Ruder Es har 206 medlemmer og vi har 5 spilleflader, dvs 5 klubber. 

Vi har indført en max begrænsning på 56 spillere i hver klub – men vi må erkende, at der i 
nogle af klubberne er meget lidt plads, dårligt indeklima og meget støj. Vi appellerer derfor til 
at der luftes ud i pauser, og man er opmærksom på eget støjniveau. Bestyrelsen overvejer om 
vi skal sætte max begrænsningen på antal spillere yderligere ned.Vi har ledige pladser på de to 
mandagshold, så vi kan godt tilbyde nye medlemmer medlemskab.  

Der ydes en stor indsats fra turneringslederne for at få vores turneringer planlagt og afviklet, 
ligesom vores kortlæggere også gør et stort arbejde for at sikre, at der er lagt kort til hver 
spilleflade året igennem. Og ikke at glemme vores substitut-skaffere, der også uge efter uge 
knokler for, at vi har det antal spillere, som det kræver uden oversidder borde.  

STOR STOR TAK TIL JER ALLE  

Der vil være ny turneringsleder på torsdag eftermiddag, og det er Jørgen som tager over efter 
Bent.  

Året har budt på udfordringer i form af et nyt IT system, som DBf lagde ud 1. september, men 
de forskellige ”børnesygdomme” som nye IT systemer altid har, er kompetent løst af vores 
erfarne turneringsledere med hjælp fra Claus Øgard.  



 

Åbent hus 

Bestyrelsen har besluttet, at åbent hus udelukkende køres i sommerperioden 1.6. – 31.8, på 
grund af manglende tilslutning til søndagene i løbet af året.  

Åbent Hus turneringerne afvikles torsdag aften og søndag eftermiddag. 

Der er nu lavet et system, hvor man skal tilmelde sig til åbent hus på vores hjemmeside. Der 
lukkes for tilmelding 2 timer før turnerings start, og det gør det nemmere for den enkelte 
turneringsleder, der står for den pågældende dag. Tak til Jørgen for initiativet.  

Vi håber at se mange af jer til vores åbent hus turneringer i løbet af sommeren.  

 

Undervisning 

Liselotte Jespersen har gennemført begynderundervisning tirsdag aften.  

Deltagerantallet har desværre været i underkanten af det ønskelige, 10 i alt, men til gengæld 
er holdet nogle meget engagerede elever, hvor alle vil melde sig ind i Ruder Es til den nye 
sæsonstart. 

Begynderundervisningen genoptages formentlig til september, men det er den nye bestyrelses 
afgørelse. 

Lørdagsundervisningen en gang om måneden har været en stor succes, med mange 
deltagerere til denne form for undervisning. Karsten og Claus Øgard har begge været 
underviser en af disse lørdage til stor glæde for alle de fremmødte.  

 

Klubmestre sæson 2018-2019 

Vi har netop afsluttet klubmesterskabet i hold og vinderne er: 

Mandag eftermiddag: Karsten, Robert, Lis og Mette 

Mandag aften: Jørgen, Inga og Ellen 

Tirsdag eftermiddag: Erik, Karsten, Peter og Lene 

Torsdag eftermiddag: Erik, Henrik, Else og Bent 

Torsdag aften: Henning, Annette, Torben og Thea 

Parmesterskaberne er endnu ikke afsluttede. Klubmestrene vil blive annonceret på 
hjemmesiden. 

 

Frivillige hjælpere 

Klubben nyder godt af, at vi har mange medlemmer, som yder et frivilligt arbejde. Der er altid 
nogle, som bl.a. støtter op omkring indkøb, oprydning i køkken/lokaler og sørger for ekstra 
rengøring.  

STOR TAK til alle for indsatsen, som vi alle nyder godt af.  



 

Til slut vil jeg blot nævne, at klubben har 70 års jubilæum til september, som vi vil fejre med 
en jubilæums-turnering og fest. Også her har et antal frivillige meldt sig til at hjælpe.  

Udvalget består af Lisbeth, Liselotte, Jytte, Svend-Erik, Poul-Erik, Åge og mig selv.  

Vi holder jer opdateret om festlighederne på hjemmesiden og opslag på tavlen.  

 


