Ordinær generalforsamling lørdag den 13. april 2013 kl. 11,00

Ruder Es – Skriftlig beretning 2012-13
Året har været fredeligt. Vi er nu 198 medlemmer mod 177 sidste år, og måtte for ikke at sige nej til
potentielle medlemmer starte ny eftermiddagsklub op tirsdag eftermiddag.
Hver mandag aften og torsdag eftermiddag deltager 64 spillere, flere er der ikke plads til. Torsdag
aften spiller 56, og tirsdag startede med 28, der fra 1. maj forventes forøget til 40, når elever fra
Liselotte Jespersens begynderhold skal prøve kræfter med turneringsbridge. Yderligere 4 herfra
forventes at starte torsdag aften fra. 1. maj og 2 håber, der bliver plads mandag aften fra 1.
september.
Udover begynderundervisningen hver tirsdag aften er hver 1. og 3. mandag eftermiddag gennemført
videregående undervisningen i meldeteknik (Liselotte) og spilføring (formanden).
De åbne huse hver søndag, og torsdagens i tiden 1. maj – 30. september har før påske haft i alt ca.
1400 deltagere. En smule i underkanten af sidste års, og en årsag til dette kan meget vel være, at der
vinteren igennem har været problemer med varmeforsyningen. 18-19 grader som startvarme er i
underkanten, når der ikke er fuldt hus.
Bestyrelsen har på indledende plan drøftet ændringer i organisationen. Vi har 1 bestyrelse og p.t. 4
turneringstids-punkter, og får måske flere i fremtiden. Tiden er måske kommet til at danne et udvalg
for hver afdeling, bestående af spillere for det pågældende tidspunkt? Denne diskussion vil fortsætte i
2013-14, og vi ser meget gerne input samt forslag til medlemmer med forstand på organisation, der
kan deltage i drøftelserne.
Sidste år reducerede vi i overensstemmelse med vedtægterne antallet af bestyrelsesmedlemmer med
1 til nu 5. Vi var ikke opmærksomme på, at vi tilfældigvis nu fik 3 mod 1, der blev valgt for en 2-årig
periode hvert andet år. Således er 3 på valg i år. Da vi gerne vil have 2 på valg hver år (formanden
vælges på et punkt for sig selv) og Henrik Rud Petersen ikke ønsker genvalg, agter vi under punkt 8
Valg af bestyrelsesmedlemmer at foreslå, at det nyvalgte medlem undtagelsesvis bliver valgt for kun 1
år.
I efteråret forsøgte vi at arrangere både en weekend på Røsnæs og en tur til Oslo. Begge dele med for
lille tilslutning, men måske ikke så sært – tilmeldingsfristen var for kort. Bestyrelsen har diskuteret
situationen, og konklusionen er, at vi helst vil koncentrere os om den daglige drift – der er læssevis af

muligheder for både bridgeture og –rejser. Se blot annoncerne i Dansk Bridge. Er der medlemmer af
Ruder Es, der på klubbens vegne gerne vil arrangere tilsvarende, er vi dog meget positive.
Turneringsprogrammet har fulgt principperne fra året før dog med den ændring, vi omtalte i sidste års
beretning. Vi starter ikke mere sæsonen med en alle mod alle turnering, da der er stor forskel på
spillestyrken. I stedet seedes på grundlag af placeringerne sæsonen før. Vi forventer at gøre det
samme næste år, men vi er meget modtagelige for synspunkter med andre forslag.
Klubmestre for hold blev: Mandag aften Verner Henriksen, Carsten Henriksen, Yvonne Henriksen og
Knud Smidt Nielsen. Torsdag eftermiddag Kaj Klussmann, John Viggo Nielsen, Henrik Rud Petersen,
Bent Jacobsen (med Susan Bast som kompetent substitut). Torsdag aften Inger Margrethe Hviid,
Henning Hvid, Per Schwerdtfeger og Kim Andersen. Hviids og Henriksens hold deltager i Distrikt
Østsjællands klubholdmesterskab i maj måned, hvor der formentlig deltager omkring 25 andre hold.
Klussmanns hold kunne desværre ikke spille på de planlagte datoer. Tirsdag eftermiddag har ikke
spillet hold, kun par. Parmesterskaberne er ikke afsluttede.
Alle har bemærket, at Ruder Es den sidste måneds tid har været testklub for Danmarks
Bridgeforbunds nye Handicapprogram, der forventes at virke på linje med, hvad man har i golf og
skak. Og levet med de problemer, det nu engang giver, når man griber ind i et eksisterende program.
Det ser nu, bortset fra nogle problemer med papirudskrifter, til at virke, og bestyrelsen forventer at
søsætte nogle handicapturneringer i maj måned, hvor vinderne ikke er fundet efter traditionelle
udregningsmetoder, men bliver dem, der formindsker deres handicap mest – jo lavere handicap, jo
bedre. Men det ved i hvert fald golfspillere noget om.
Lokalesituationen fremover er der ikke noget nyt om, og vi er stadig glade for Byvej, selvom
ventilation, og på det sidste manglende varme, har været et problem. Pladsmæssigt kan vi nok klare
det næste år eller to, men fortsætter medlemsfremgangen som de senere år kan vi her komme i den
situation at måtte melde fuldt hus (efterår 2004 ca. 125 / 2013 forventet ca. 225). Medmindre da, at
fredag (og lørdag?) også kan komme ind som faste turneringstidspunkter. Onsdag er udelukket, det er
folkedansernes. Måske vil kommunens gennemgang af herværende foreningers lokaleforhold
(Sønderkærskolens lukning?) giver helt andre muligheder.
Til slut skal lyde en tak til alle medlemmer for den fordragelige stemning, vi har i klubben. Måske skal
vi dog tilføje, at det jo undertiden slår gnister mellem makkerpar. Men alle ved, at halvdelen af
Danmarks bridgespillere mener, den anden halvdel ikke har forstand på spillet. Underligt nok synes
den anden halvdel (makkerne) det samme! Også tak for praktisk hjælp i det daglige. Specielt i tilfældig
orden til Rita Mikkelsen, Inga Thynebjerg, Hanne Andersen, Susan Bast, Flemming Hansen, Ellen
Kjærsgaard, Birthe Vinther, Annie Jønsson og Elin og Martin Bodholdt, der alle hver uge gør en stor

arbejdsindsats for klubben, samt til Alice Bjørn, Hans Søndergaard og Lone Schwerdtfeger, der
sammen med nogle af ovennævnte og bestyrelsen indgår i vagtplan til drift af de åbne huse.
Til jer alle sammen – det er en fornøjelse for bestyrelsen at være sammen med jer.
På bestyrelsens vegne
Karsten Munch
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Referat fra Ordinær Generalforsamling i ”Ruder Es”, lørdag den 13.april 2013.
Ad.1 Verner Henriksen blev valgt som dirigent, Henrik Rud Pedersen som referent. Dirigenten
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
Ad 2 Karsten Munch gennemgik bestyrelsens skriftlige beretning, som bl.a. var offentliggjort på
klubbens hjemmeside. Der var følgende kommentarer til beretningen:
Karen Toftegaard Hansen efterlyste generelt mere ro under spillet, og Inge-Lise Klausen mente at støvniveauet er for generende højt. Birthe Vinther foreslog at alle bedre respekterer uret.
Thea Lauridsen mente, at spil flere pr. runde ville løse nogle af problemerne.
Formanden mente at problemerne primært skyldes, at vi sidder for tæt, men Bestyrelsen vil overveje
evt. nye tiltag/opstramninger i procedurer.
Formandens beretning blev herefter godkendt.
Dirigenten gav herefter ordet til John Viggo Nielsen, som på vegne af medlemmerne begrundede
udnævnelsen af Karsten Munch til æresmedlem, og herefter overrakte formanden et diplom.
Karsten takkede for tilliden og slog fast, at han gør arbejdet af lyst.
Ad 3-4-5 Dirigenten foreslog at disse punkter – regnskab, budget og fastsættelse blev slået sammen, og
efter godkendelse fik kassereren, Jørgen B. Lauridsen ordet.
Kassereren henviste til det foreliggende regnskab for 2012, og oplyste at der ikke findes et egentligt
budget, og foreslog på bestyrelsens vegne uændret kontingent. Kommentarer til beretningen:
Thea Lauridsen spurgte vedr. forskellen i køb af drikkevarer fra 2011 til 2012, kassereren oplyste at det
skyldes at leverancerne kan finde sted på forskellige tidspunkter af året. Henning Christensen
bemærkede, at overskud på Åbne Huse giver et stort positivt bidrag til klubben.
Regnskabet blev herefter godkendt.
Ad 6 Indkomne forslag. Henrik Rud Pedersen foreslog at generalforsamlingen tog stilling til en teknisk
ændring i § 11, som fremover skal lyde: Bestyrelsen består af 5 medlemmer, en formand og 4
bestyrelsesmedlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges
i lige år, 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Dirigenten spurgte forsamlingen om den kunne
godtage forslaget på trods af manglende offentliggørelse i tide. Vedtaget uden debat.
Ad 7 Valg af formand i lige år. Punktet udgik i sagens natur

Ad 8 Mogens Raavig og Jørgen B. Lauridsen blev begge genvalgt for 2 år, Susanne Als blev nyvalgt,
extraordinært for 1 år.
Ad 9 Linda Kressner som revisor og Steen Tuborg Jensen som revisorsuppleant blev begge genvalgt.
Ad 10 Yvonne Henriksen foreslog at man kan vælge 2 flasker vin i stedet for 1 af de dyre. Gurli
Schmidt foreslår indkøb af flere hynder. Kassereren er enig og tilføjer: Også flere taburetter.
Jørgen Kjærsgaard efterlyser en mikrofon til TU-ledere, det er svært at høre, og vi er mange
hørehæmmede. Susan Bast foreslog at generalforsamlinger ikke afholdes på lørdage. Annie Jønsson
opfordrer alle til at rydde op efter sig. Karen Toftegaard Hansen efterlyser større åbenhed om hvem der
er fungerende TU-ledere.
Formanden har lyttet til alle bemærkninger, og løsninger på alle områder overvejes.
Karsten Munch oplyste, at DIF har inviteret bl.a. Danmarks Bridge Forbund til møde, måske er en
anerkendelse at Bridge som sport i Danmark på vej?
Formanden takkede dirigenten for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.
Mødet startede kl. 11:00, og sluttede kl. 11:55.
Referent Henrik Rud Pedersen
13.april 2013.

