
Generalforsamling lørdag d. 29.08.2020 
 
Referat  
 
Punkt 1: 
Valg af dirigent og referent: 
a. Bestyrelsen foreslog Dan Kolko som dirigent. Dan Kolko blev valgt. 
b. Bestyrelsen foreslog Jytte Manley Eriksen som referent.  Jytte Manley Eriksen blev valgt. 
 
Dan takkede for valget. 
Dan konstaterede, at generalforsamlingen grundet coronaen var blevet udsat i forhold til den i 
vedtægterne fastsatte termin. Dette skete efter anbefalinger fra Danmarks Bridgeforbund. 
Forsamlingen godkendte proceduren. 
 
Inden overgangen til den udsendte dagsorden gav Dan ordet til Jørgen B. Lauridsen (JBL) der 
inden mødet havde orienteret Dan om, at han ikke kunne godkende dagsordenen. Årsagen 
hertil var, at JBL havde fremsendt et forslag til dagsordenen, som bestyrelsen havde vurderet 
var et ændringsforslag til et allerede fremsat forslag, og derfor valgt ikke at sende.  
JBL redegjorde for sit forslag (vedr. §14 i vedtægterne). Jesper Morgils – bestyrelsens kasserer 
– svarede, at man anså JBL’s forslag som et ændringsforslag til bestyrelsens forslag, hvorfor 
man ikke havde ladet det offentliggøre. I stedet kunne JBL iflg. bestyrelsen forelægge sit 
forslag som et ændringsforslag til bestyrelsens forslag, når generalforsamlingen kom til dette 
punkt. 
Dette ønskede JBL ikke. 
Herefter bestemte dirigenten, at JBL’s forslag skulle fremsættes under dagsordenens pkt. 4 
som et selvstændigt forslag – og at der på dette tidspunkt skulle være lejlighed til for 
forsamlingen at summe om forslaget. Begrundelsen for dette var, at ingen på forhånd havde 
haft mulighed for at sætte sig ind i forslaget, da det ikke havde været offentliggjort på 
forhånd.  
Denne fremgangsmåde blev accepteret af forsamlingen. 
Der var yderligere et par kommentarer vedr. vedtægtsændringerne: 
Karsten Munk pointerede, at nogle sproglige ændringer samtidigt også var 
betydningsbærende. 
Ellen Lequime påpegede det samme og havde fremsendt sine betragtninger til bestyrelsen. 
Endvidere ønskede Ellen Lequime, at man tydeligt skulle kunne sammenligne den oprindelige 
tekst med forslaget til ændringer. 
Herefter fulgte generalforsamlingen den udsendte dagsorden. 
 
Punkt 2: 
Bestyrelsen beretning for 2019 
 
Formandens beretning for det forløbende år 2019 blev fremlagt og godkendt.  
Der blev sagt pæne ord til både Jørgen og Dan/Berit for deres fantastiske arbejde for klubben 
og der blev overrakt gaver. Både Jørgen og Dan takkede for de pæne ord og for gaverne. 
 
Punkt 3: 
Godkendelse af det reviderede regnskab. 
 
Jesper fremlage regnskabet for 2019 

a. Regnskabet blev godkendt. 
 
Punkt 4: 
Indkomne forslag: 
 
 



Jørgen Lauridsen havde indsendt et forslag omkring paragraf 14 i vedtægtsændringerne, som 
bestyrelsen havde valgt ikke at sætte på dagsordenen. Forslaget blev, som det er beskrevet i 
dette referats indledning, fremsat under dette punkt 4. 
Efter en drøftelse om procedure bad formanden for bestyrelsen om at måtte suspendere mødet 
i 5 min. for internt i bestyrelsen at kunne drøfte situationen. 
Herefter blev mødet genoptaget. Bestyrelsen foreslog, at punktet vedr. vedtægtsændringer 
blev udsat til en ekstraordinær generalforsamling. 
Forsamlingen støttede forslaget. 
 
 
Punkt 5: 
Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent. 
 
a. Bestyrelsen foreslog uændret kontingentbeløb. 
 
Dette blev vedtaget. 
Kontingentbeløbet bliver et fast beløb inkl. kaffe. 
 
 
Punkt 6: 
Valg af formand. 
 

a. Berit Dundal blev enstemmigt valgt som formand. 
 
Punkt. 7 : 
Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
 
a. Lisbeth Jepsen Nielsen havde valgt ikke at genopstille. 
b. Bestyrelsens forslag til nyt bestyrelsesmedlem: 
Peter Rytter, som blev enstemmigt valgt. 
 
Punkt. 8 
Valg af revisorer: 
 
a. Revisor Knud Olesen genopstillede og blev enstemmigt valgt. 
b. Revisorsuppleant: 
Bestyrelsen foreslog Lisbeth Jepsen Nielsen, som blev enstemmigt valgt. 
 
Punkt 9. 
Eventuelt: 
 
Ændring af præmier. 
Topscorepræmierne udgår og i stedet vil der blive flere præmier ved afslutningen 
af hver enkelt turnering. 
Man har foreløbig sin egen meldekasse med pga. Covid19 
Bestyrelsen vil gerne være behjælpelig ved køb af egen meldekasse, hvis man ikke selv har. 
Sussi vil gerne have regnskab ud på papir, så man kan nå at kigge på det og kom også med et 
ønske om bedre lyd ved disse forsamlinger evt. ved brug af en mikrofon. 
 
Generalforsamlingen sluttede med, at Dan takkede for god ro og orden. 
 
 
Jytte Manley Eriksen, sekretær 
Dan Kolko, dirigent 
 


