Referat fra generalforsamlingen findes i fortsættelse af beretningen

Skriftlig Beretning
Ordinær Generalforsamling, den 28. april 2011
2010 var første år, hvor klubbens aktiviteter udelukkende var koncentreret på Byvej 78, og det har
været en fornøjelse for bestyrelsen at forestå klubbens drift og trivsel her. At der er 2
sammenhørende lokaler har – på trods af skepsis – vist sig at være en fordel, fordi det nu var
muligt at spille forskellige antal spil pr. runde i rækkerne, og kælderlokalerne er ideelle som depot
og arbejdsrum, når der lægges kort m.v. Støjproblemet blev stærkt reduceret ved opsætning af
støjdæmpende plader i lofterne. Eneste tilbageværende problem, før vi kan sige alt er perfekt, er
ventilationen.
Som bekendt fremskaffede vi et tilbud på et ventilationsanlæg, der ville koste ca. 135.000 kr.
Teknisk forvaltning sagde god for projektet, og bestyrelsen var indstillet på at forelægge projektet
for en ekstraordinær generalforsamling, da installationen skulle betales af klubben selv. Vel ikke
urimeligt i disse sparetider, hvor det kniber med at skaffe penge til børneinstitutioner m.v.
Imidlertid siger vor brugsretsaftale med Hvidovre Kommune, at de med 6 måneders varsel kan
anvise os andre lokaler, og bestyrelsen ansøgte derfor om at få 10 års uopsigelighed, alternativt
om et aftrappet erstatningsbeløb, hvis vi blev flyttet indenfor en tiårsperiode. Vi nævnte også, at
såfremt kommunen ville betale halvdelen, ville vi opfatte det som en slags garanti mod flytning.
Kommunalbestyrelsen afviste på sit møde i januar 2011 vor ansøgning. Man kunne ikke forpligte
sig yderligere ud i fremtiden. Årsagen lå i problemerne omkring skolelukning m.v., som, når de var
løst, ville medføre en komplet gennemgang af kommunale lokaler og foreningernes brug af disse.
Under samtaler med Skole- og Kulturforvaltningen opstod tanken om et ”Bridgehus”, d.v.s
lokaler, som blev delt mellem Ruder Es, Hvidovre Bk. og Sønderkær Bk., hvor borde og materiel
kunne stå stationært, som ville lette klubbernes praktiske arbejde. Kontakter fra Ruder Es til de to
andre gav positive svar på tanken, såfremt et sådant lokale ville ligge centralt i Hvidovre med gode
offentlige transportmuligheder. Byvej afvistes af den grund af begge som værende en mulighed.
Ruder Es har meddelt kommunen, at såfremt forholdene er mindst lige så gode som på Byvej – for
både spille- og servicelokaler – ser vi gerne en sådan løsning, men at vi som udgangspunkt er
yderst tilfredse, hvor vi er. Med en parentes om ventilationsspørgsmålet. Vi må forvente, der går
et år eller to, før situationen afklares. Indtrykket er, at forvaltningen er meget positive m.h.t. et
samlet ”Bridgehus”. Vi får se, hvad der sker!!
Indtil da må vi opfordre medlemmerne til at finde sig i, at der bliver luftet grundigt ud i pauser. Det
giver træk, men så må I finde et sted, hvor det trækker mindst, mens det står på.
Turneringsmæssigt er alt gået efter planen. Et par snevejrsaflysninger kan vi kun bebrejde
Vorherre, så det fungerede med i par at starte i én stor række, derefter delt i 2, så i 3 for at slutte i
4 rækker til klubmesterskabet. Dette mangler endnu en spilledag, så vi kender først klubmestrene i
par ved generalforsamlingen.

Derimod er klubmesterskabet for Hold, der spilledes med indledende runder efter Monrad i
efteråret og lukkede rækker i foråret, afgjort.
Klubmestre Mandag aften blev Yvonne og Verner Henriksen, Carsten Henriksen, Knud Smidt
Nielsen.
Torsdag eftermiddag Kaj Klussmann, John Viggo Nielsen, Robert Jensen, Henrik Rud Pedersen.
Torsdag aften Per Melnyk, Jesper Sørensen, Kurt Rasmussen, John Viggo Nielsen.
Endnu en sæson er gået med begynderundervisning. Liselotte Jespersen har for andet år i træk
haft omkring 20 videbegærlige nybegyndere under sine vinger. I år med assistance af Jørn
Schlichting, der var førsteårs elev sidste sæson, og hjælpelærer i denne. De laver et
kæmpearbejde, der giver pote. Det sås tydeligt på stemningen ved holdets afslutning i slutningen
af marts, og ikke mindst ved en ”sammenrystningsturnering” i begyndelsen af april, hvor 18 elever
ved en lørdagsturnering dannede par med en spiller fra torsdag eftermiddags afdelingen.
På given foranledning er der forsket lidt i, hvilket af klubbens medlemmer der har været medlem
længst. Ruder Es er som bekendt startet i 1949, så vi har ligesom ikke rigtig nogen, der har været
med fra start. Men det snerper – Egun Eliasen har været med siden 1957, desværre dog afbrudt af
i denne sammenhæng kortere sygdomsperioder. Per Hesselberg mener selv at have været
medlem siden 59 eller 60, men Per står på en startliste fra foråret 59, altså indmeldt i 1958. Else
og Knud Viegand optræder i 1963 og jeres formand i 1966. Det kan også nævnes, at Ellen
Kjærsgaard var medlem af spilleudvalget i 1972, det er hun stadig som præmiekontrollør. Desuden
blev Mogens Raavig næstformand i bestyrelsen i 1973, hvad han som bekendt stadig er. De to
sidstnævnte kom ind via et begynderhold med start oktober 1970, hvor også Find Stokholm,
Jørgen Kjærsgaard og Liselotte Jespersen fik indblik i Bridgens mysterier. Rita Mikkelsen slår dog
de sidstnævnte med et år – hun startede på kursus hos S. C. Nielsen i 1969. I øvrigt sammen med
Solvejg Nielsen, der et par år efter kom til at hedde Munch ligesom jeres formand.
Det skulle være alle med 40 år eller mere som medlem af Ruder Es. Forhåbentlig er ingen glemt.
Som alle ved er der mødepligt til vore turneringer, forstået på den måde, at kan man ikke komme,
skal der skaffes en substitut, for at turneringen kan gennemføres. Alle opfordres endnu engang til,
at man selv skaffer en substitut – det har i masser af år været (for?) let at melde afbud til Rita
Mikkelsen, som så klarede den sag. Hun er nogle gange ved at opgive, når der skal skaffes 10 – 15
– 20 substitutter til en eftermiddag og/eller aften. Det må forudses, at siger Rita stop er der to
udveje: Skaffe en ny ”Rita” eller udlevere en telefonliste til alle, som så selv kan ringe op for at
finde en person, der vil holde kortene for sig. Desværre er det nok mest realistisk med det sidste,
men skulle der være et medlem, som kunne tænke sig hen ad vejen at overtage Ritas job, vil
vedkommende meget hurtigt få samme beundrende status, som Rita har haft gennem mange år.
Næste sæson vil som sædvanlig starte den første mandag eller torsdag i september. Af hensyn til
planlægning og Ritas substitutarbejde opfordres alle til at give besked, lige så snart de har bestemt
sig for ændringer (ny makker? Andet spilletidspunkt?) eller som måske på et tidspunkt ved, at de
vil være fraværende en måned eller mere, om at give besked ved mail til formanden eller telefon
til Rita (telefon til formanden i den anledning kan være er en usikker affære). Jo før vi ved det, jo
lettere er planlægningen

Udover Rita er der mange andre, der hjælper til klubbens drift i det daglige, uden at være i
bestyrelsen. Hanne Andersen og Birthe Vinther gør et stort arbejde ikke blot i køkkenet og som
weekendvagter ved de åbne huse, de sørger også for, at toiletterne efterlades i perfekt stand, når
vi forlader huset. Inga Thynebjerg lægger alle kort, vi spiller (og det er ikke få) på
kortlægningsmaskinen, og har i øvrigt også kræfter til køkken- og weekendtjans’er.
Derudover indgår følgende udenfor bestyrelsen i en vagtplan til åbent hus turneringerne: Susan
Bast, Alice Bjørn, Hans Søndergaard Jensen, John Viggo Nielsen. Endvidere sker det også, at nogle i
bestyrelsen laver noget.
Men vi kan være mange flere til at deles om opgaverne, og samtidig få et indblik i, hvad der rører
sig i klubben. Ved ikke at haste ud af døren efter slut får mange af de nævnte fingeren på pulsen –
og ikke at forglemme et fællesskab med andre, der også synes, Ruder Es er en god klub. I øvrigt
snakkes der også om andet end bridge, selvom problemet med meldingerne eller spilføringen i spil
16 kan få en fremtrædende plads. Vi er glade, jo flere vi er – kom ud af busken………..
Tak til alle i og udenfor bestyrelsen får året, der snart er gået – jeg kan ikke undvære jer.

Karsten Munch
14. april 2011

Referat fra den ordinære generalforsamling i ”Ruder Es”
Torsdag d. 28. april 2011

Ad 1: Verner Henriksen blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet.
Henrik Brøsti Jørgensen blev valgt som referent.
Ad2: Formandens skriftlige beretning var offentliggjort på klubbens hjemmeside på forhånd.
Karsten Munch kommenterede beretningen. Der var ikke spørgsmål eller bemærkninger fra salen.
Ad3: Jørgen Bank Lauridsen gennemgik regnskabet i korte træk. Det reviderede regnskab var
omdelt til alle ved generalforsamlingens start.
Klubben har et overskud på godt 14.000 kr. og en formue på ca. 124.000,- kr.
Henning Hviid stillede spørgsmål ang. klubbens formue, om det kunne være et problem i forhold
til kommunen. Bestyrelsen understregede behovet for en reserve og afviste at det er et problem i
forhold til kommunen. Herefter blev regnskabet godkendt.
Ad4: Der er PT ikke behov for et budget.
Ad5: Kontingentet fortsætter uændret.
Ad6: Ingen indkomne forslag
Ad7: Formanden er ikke på valg.
Ad8: Mogens Raavig, Jørgen Bank Lauridsen og Henrik Rud Pedersen blev alle genvalgt for 2 år.

Ad9: Edvard Hansen blev genvalg som revisor for 2 år. Henning Christensen blev genvalgt som
revisorsuppleant for 1 år.
Ad 10: Det blev forslået, at turneringsledere blev udpeget før hver turnering, da Karsten Munch
bliver brugt for meget i forhold til de andre turneringsledere. Karsten synes, det var en god idé, og
han vil tilbyde et opfriskningskursus for de andre turneringsledere.
Det blev påpeget fra salen, at mange ikke medbringer det lille systemkort til vores turneringer. Der
var enighed om, at det er et krav.
Karsten Munch takkede dirigenten for en myndig ledelse. Dirigenten afsluttede
generalforsamlingen med en tak til alle for god ro og orden.
Referat
Henrik Brøsti Jørgensen

