Referat af generalforsamling i Ruder Es den 19. juni 2021

Formanden bød velkommen til de fremmødte og gik over til generalforsamlingens dagsorden.

Ad punkt 1: Valg af dirigent og referent
Dan Kolko blev valgt som dirigent. Dan takkede for valget. Som stemmetællere blev Inge og Robert
udpeget.
Lisbeth JN blev valgt som referent, og hun takkede også for valget.
Der var 39 deltagere, hvoraf en ikke havde stemmeret.

Ad punkt 2: Bestyrelsens beretning 2020
2020 blev et mærkeligt år for os alle sammen – corona har berørt os alle.
Vi spillede på Byvej fra januar til marts og igen i september og oktober måned. Siden har vi ikke haft
mulighed for at gennemføre vores sædvanlige aktiviteter.
Vi nåede at få afviklet holdmesterskabet i foråret, men ikke klubmesterskabet for par.
Vi startede et undervisningsforløb for nye bridgespillere i september måned med 10 deltagere. Desværre
har vi ikke kunnet fuldføre undervisningen – igen på grund af corona.
Lørdagsundervisning har ej heller kunnet gennemføres.
Vores behov for, at der er medlemmer, som påtager sig opgaver for klubben, er stadig aktuelt. Klubben
ledes af en bestyrelse, men den drives af mange frivillige kræfter.
Turneringsledere/afviklere, kortlæggere, substitutskaffere, rengøring og andre praktiske opgaver. Alle gør
en kæmpe indsats – 1000 tak for det.
Vi vil gerne appellere til, at flere melder sig ind på at hjælpe til, det er blot at kontakte formanden eller en
fra bestyrelsen.
Fra Hvidovre Kommunes Sundhedspulje har vi modtaget 17.000 kr., som er benyttet til undervisning af nye
elever. Selvom undervisningen ikke er gennemført, er der aflagt regnskab overfor kommunen, som har
godkendt det.
En lille på det lidt der er sket i 2021 indtil nu samt på opstart af klubben i september. Forstår jeg ikke
Selvom vi ikke har været meget til stede i huset på Byvej, så har der alligevel været aktiviteter.
I begyndelsen af 2021 opstod der en mulighed for at komme til at spille bridge online via et engelsk system
– RealBridge. Her mødes man ved bridgebordet via kamera og med lyd på. Der er 40 medlemmer, som har
spillet sammen 1-2 gange om ugen siden februar måned og har haft stor glæde af muligheden for at spille
turneringer på denne måde. Systemet er rigtigt godt, det giver fine muligheder for efterfølgende at se og
spille spillene igennem igen. Faktisk bedre end det vi kan via vores normale turneringer i BC3. Systemet kan
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også benyttes til undervisning af elever, og det arbejdes der videre med i Danmarks Bridgeforbund. Vi
spiller stadig i løbet af sommeren – hver mandag – og vi tænker også, at vi i ny sæson vil tilbyde
muligheden for at spille onsdag aften. Det kommer der mere information ud om i løbet af sommeren.
På medlemssiden er der også sket ændringer. Pr. dags dato har 9 medlemmer meldt sig ud af klubben og vi
har 12 nye medlemmer, der kommer ind i klubben.
Der er også ændringer på turneringsleder/afvikler siden. For mere end et år siden har Peter Køhler meldt at
han stopper som turneringsleder for tirsdag eftermiddag. Torsdag aften har Thea meldt at hun ønsker at
stoppe som turneringsleder og lige nu er det uvist, om vi har en turneringsafvikler for mandag eftermiddag.
Så vi har faktisk stået med en risiko for at skulle lukke 3 ud af vores 5 klubber ned, hvilket absolut ikke er
noget vi ønsker. Heldigvis har et par redningsmænd reddet os på 2 af klubberne. Jørgen har tilbudt at være
turneringsleder for tirsdag eftermiddag – og tusind tak Jørgen, og Jens Juul har tilbudt at være
turneringsleder for torsdag aften – tak til Jens. Så mangler vi mandag eftermiddag, og jeg håber, at Henrik
Brøstig Jørgensen vil fortsætte en sæson mere, men det er endnu ikke på plads.
Den her situation viser, hvor vigtigt det er, at vores medlemmer stiller op til det frivillige arbejde. Der er
tilbud om uddannelse til både turneringsleder og underviser via Danmarks Bridgeforbund.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

Ad punkt 3: Godkendelse af det reviderede regnskab
Jesper indledte punktet med at orientere om, at regnskabet grundet corona var virtuelt godkendt på et
møde den 10. marts. Der var faldet nogle kritiske bemærkninger, men regnskabet blev godkendt af
revisorerne og vil blive underskrevet, når man næste gang mødes. Pt. er det underskrevet af 2 personer, så
der mangler kun en underskrift.
Der faldt nogle kommentarer, om ikke det var muligt at skrive, hvad der ligger i udgiften ”interne
turneringer”. Hvis det er præmier, hvorfor så ikke skrive det? Det samme gør sig gældende for
”turneringsudgifter til DBf” (bronzepoint eller stoleafgift). Og endelig sociale arrangementer
(julearrangement og sommerfest).
Efter disse bemærkninger blev regnskabet godkendt.
Ad punkt 4: Indkomne forslag
Der var kommet et forslag om at ændre §12. Regnskab således:
Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
Skriftlig beretning og det reviderede regnskab med revisorernes påtegning offentliggøres senest sammen
med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
Begrundelsen for forslaget var, at regnskabet var kommet alt for sent ud.
Det viste sig også, at der var flere medlemmer, der slet ikke havde fået hverken indkaldelsen eller
regnskabet via mail.
Ændringsforslaget blev sendt til afstemning, men blev ikke vedtaget. (For 22, imod 8 og blank 8)
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Den fremsatte kritik af den sene udsendelse af regnskabet tog bestyrelsen til efterretning. Bestyrelsen vil
bestræbe sig på fremadrettet at udsende regnskabet, når det er revideret og senest samtidig med
indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Ad punkt 5: Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog, at mod betaling af et fortsættelseskontingent på 100 kr. overføres det indbetalte
kontingent for sæsonen 20/21 til 21/22.
Ønsker et medlem at spille mere i den nye sæson, betales normalprisen for den yderligere spilledag. Ønskes
medlemmet at spille mindre i 21/22 end i den just afsluttede sæson, gives inden refusion.
Det betyder, at nye medlemmer betaler fuldt kontingent. Tidligere medlemmer, som ikke ønskede at betale
kontingent sidste år, regnes som nye medlemmer og skal betale fuldt kontingent.
I budgettet er der en post der hedder kommunalt tilskud. Bestyrelsen blev opfordret til at søge tilskud til at
få gjort noget ved rækværket på trappen. Det haster faktisk. En sliske til trappen er også efterspurgt.
Herefter blev budget og fastsættelse af kontingent godkendt.

Ad punkt 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
a. Jytte Manley Eriksen genopstillede ikke. Lisbeth J. Nielsen blev valgt.
b. Liselotte Jespersen genopstillede og blev valgt.
c. Jesper Morgils genopstillede og blev valgt.

Ad punkt 7: Valg af revisorer
a. Revisor Jørgen Jensen genopstillede og blev valgt.
b. Som revisorsuppleant blev valgt Kurt Johansen.

Ad punkt 8: Eventuelt
Der blev stillet forslag om åbne huse om eftermiddagen.
Måske kan man søge fonde om midler til de ting, vi mangler.
Der var et ønske om, at skriften på plancherne var lidt større og måske i sort for læsevenlighedens skyld.
Endelig blev bestyrelsen takket for at gribe bolden i forbindelse med RealBridge. En super god måde at
spille bridge på, når vi nu ikke kunne mødes.

Dan takkede forsamlingen for den gode tone, der var under debatten og takkede Inger og Robert for at
være stemmetællere.
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