
Ruder Es, Hvidovre 

Ordinær generalforsamling lørdag den 3. maj 2014 kl. 13,00 

Skriftlig beretning 2013-14 

 

Som sædvanlig har vi haft et fredeligt år med fremgang. Medlemstallet er steget fra sidste år 198 til nu 213, 

fortrinsvis på grund af Liselotte Jespersens entusiasme med begynderundervisningen. Det er bestyrelsens 

indtryk, at mange gennem dette de senere år både er blevet fanget af spillet, og ikke mindst har fået ny 

vennekreds med samme interesse. 

Klubmestre for hold blev: Mandag aften: Karsten Munch, Alice Bjørn, Irene Arvidsen,  Kressner. Tirsdag 

eftermiddag: Robert Jensen, Karsten Munch, Susan Bast, Inge-Merete Iversen. Torsdag eftermiddag: John 

Viggo Nielsen, Kaj Klussmann, Bent Jacobsen, Else Jacobsen. Torsdag aften: John Viggo Nielsen, Fritz 

Schledermann, Torben Andersen, Henrik Rud Petersen. 

Klubmestre i par: Mandag aften: Verner Henriksen – Carsten Henriksen. Tirsdag eftermiddag: Susan Bast – 

Inge-Merete Iversen. Torsdag eftermiddag: Else Jakobsen – Bent Jakobsen. Torsdag aften: Verner Henriksen – 

Karsten Munch 

Sæsonen har været fin udadtil: I den landsomspændende Sølvturnering i november blev Ib Hansen – Per 

Hansen nr. 1 på landsplan i torsdagsheatet. I april blev spillet 2 landsdækkende turneringer med heats i Køge. I 

DM for klubspillere (højst grønt kort) blev Charlotte Westh – Jens Juul nr. 1 i hvid række, og deres point rakte 

også til en førsteplads på landsplan. Nr. 2 i grøn række blev Susanne Als – Erik Nielsen, og i hvid række gik 

andenpladsen til Inger og Erling Hansen. I begynderturneringen blev heatet i Køge for NS’s vedkommen vundet 

af Lis Helmark – Find Scou med en andenplads til Lotte Rudbæk – Jacob Rønnenfeldt. Samtidig blev ØV rækken 

vundet af Inger og Erling Hansen. Vi kan konstatere, at Ruder Es har en fremragende underviser i Liselotte 

Jespersen, og at to førstepladser i landsomfattende turneringer er flot. Det lykkedes også Karsten Munch – 

Verner Henriksen sammen med deres holdkammerater fra Køge at vindes Sjællandske Mellemrække 2 med 

oprykning til Mellemrække 1 – rækken lige under 3. division. 

I sæsonen har deltagerantallet mandag aften været 60, tirsdag eftermiddag også 60, mens torsdag eftermiddag 

og aften hver har haft 56. Bemærk særlig tirsdag eftermiddag, der først startede i september 2012 med 24 

spillere. Forhåndsnotater vedr. sæson 2014-15 tyder på, at vi på nogle af spilletidspunkterne bliver 64, som er 

max. på én gang, men med opfyldelse af alle ønsker. 

Som sædvanlig er i sæsonen også gennemført videregående undervisning hver 1. og 3. mandag eftermiddag i 5 

måneder. Dette forventes fortsat i 2014-15. 

Søndagenes åbne huse året rundt og torsdagene i tiden 1. juni – 30. september ligger på linje med sidste års ca. 

1400. Igen i år desværre med problemer med varmeforsyningen, hvor der – skønt mild vinter – har været helt 

ned til 15 grader som startvarme. Det er for lidt, når man skal sidde stille ved et bord, og de fleste af os er 

blevet et år siden sidst. Kommunens reaktion på problemet var desværre en langsommelig affære, så vi har ind 

imellem måttet supplere med elektrisk varmeovne. 



I sidste års beretning nævnte vi, at klubben efterhånden var blevet så stor, at vi måske burde ændre i 

organisationen, og at vi gerne ville have input fra medlemmerne. Det var der vist ingen, der har bemærket. 

Derfor gribes det mere direkte an til september – noget i stil med årets ”opråb” om substitutter. 

Næste sæsons program vil blive tilsvarende denne sæsons, men bestyrelsen vil nøje følge mængden af afbud 

specielt for eftermiddagsklubberne, hvor problemet med substitutter er størst. Vi skal meget nødig blive 

tvunget til udelukkende at spille endagsturneringer, som selvfølgelig er fine, men som i et sæsonprogram hen 

mod et klubmesterskab er det mest kedelige og uambitiøse , man kan tænke sig, Husk stadig på, at meldes 

afbud skal en anden spiller ulejliges med at spille den fraværendes kort. 

Tidligere er rækkeinddelingen ved sæsonstart blevet inddelt efter slutstillingen om foråret. Dette ændres til, at 

rækkerne inddeles efter parrenes samlede handicap. 

Der er desværre intet nyt om lokalesituationen, hvor vi er glade for lokalerne, men stærkt savner et ekstra 

toilet samt en bus med stoppested udenfor. Stoppestedet er der nok intet at gøre ved, men måske kan en 

koncentreret indsats løse det andet? I sæsonen har 2 personer i kørestol desuden forhørt sig om medlemskab, 

men har måttet opgive, da man jo ikke kan køre ind i spillelokalet,  vi har heller ikke har noget handicaptoilet – 

og at få det må være utopi. 

Ruder Es drives som bekendt uden brug af betalt arbejdskraft, og selvom vi efterhånden er en stor klub er det 

bestyrelsens indstilling, at vi skal fortsætte sådan – Ruder Es er os medlemmer, og skal helst være en stor 

familie. Mange hjælper heldigvis til i det daglige. En stor tak til Rita Mikkelsen og Susan Bast, der bruger mange 

timer på at finde substitutter. Til Inga Thynebjerg, der lægger de fleste af de kort, vi spiller. Ellen Kjærsgaard 

holder styr på præmieringen og Annie Jønsson vasker vore gulve. Hanne Andersen og Birthe Vinther sørger for, 

vore toiletter er, som toiletter skal være. Glemmes skal ikke Alice Bjørn, Lis Holmenlund, Hans Søndergaard og 

Thea Lauridsen, der sammen med nogle af de før nævnte indgår i en vagtplan til vore Åbne huse. 

Ruder Es kan ikke leve uden deres hjælp, men vi har brug for flere for ikke ar drive rovdrift på hjælpsomme 

mennesker. Til september vil hvert enkelt spilletidspunkt få til opgave at vælge 2 -3 medlemmer til at stå for 

spilletidspunktets daglige drift – klubben vil naturligvis sørge for at give den fornødne viden og være backup. 

Tænk på, at Formanden, Næstformanden og Kassereren alle har passeret 77. Vi holder nok nogle år endnu, 

men vil gerne have backup, der ved noget om Turneringer, Bridgelove osv., så Ruder Es ikke fortsat er helt 

afhængige af os. Vi laver et internt turneringslederkursus, hvor vi gerne vil have mange evt. interesserede med. 

  



Generalforsamling 3/5 2014,  Referat 

1. Dirigent: Verner Henriksen 

Referent: Susanne Als 

2. Beretningen 

a) Bestyrelsens tanker om et udvalg til at stå for hvert enkelt spilletidspunkt medførte et ønske om at 

vide, hvordan en turnering er sat sammen + orientering om Bridgelovene. Bestyrelsen fremlægger 

materiale til september. 

b) Rækkerne inddeles efter handicap fra starten af næste sæson. Dette blev anfægtet af et enkelt 

medlem.  

c) Et problem, at der ikke er adgang for handicappede (2 ansøgere måtte i sæsonen opgive 

medlemskab) 

Beretningen godkendt 

3. Regnskabet  

Bestyrelsen opfordres til at bruge penge på deres reelle udgifter, fx telefon. Desuden forslås det, at 

bestyrelsen nyder et par frokoster om året.  

Fra flere medlemmer fremkommer ønsker om, at der bruges flere penge, så kapitalen ikke er så stor. 

Aage Madsen kom med et humoristisk indlæg om dette emne, med bag ved humoren var et ønske om 

at bruge af formuen. 

4. Budgettet godkendt (budget lægges ikke, da det vil svare til det foregående års tal). 

5. Kontingent fastsættes uændret til 50 kr. pr. måned.  

6. Indkommende forslag (der var ingen) 

7. Karsten Munch blev genvalgt som formand 

8. Liselotte Jespersen og Susanne Als blev genvalgt til bestyrelsen 

9. Henning Christensen og Steen Tuborg Jensen blev genvalgt som hhv. revisor og suppleant. 

10. Eventuelt 

a) Hvor må vi parkere? Bestyrelsen lovede at undersøge, om de nye regler vedr. kantstensparkering 

vedrører os på Byvej 



b) Efter over 40 år i bestyrelsen – og lige så mange som næstformand – blev Mogens Raavig under 

applaus udnævnt til æresmedlem af Ruder Es 

 

Generalforsamlingen slut kl. 11,50 

  

 

Formanden ved godt, at han blander sig for meget, når en opgave er ”udliciteret”. Fremover vil han efter 

bedste evne blande sig udenom og kun være backup. Loven er ærlig – holden besværlig, men jeg skal gøre mit 

bedste. 

Tak til jer alle -  medlemmer og bestyrelse. Det er stadig en stor fornøjelse trods meget arbejde udenfor 

spilletidspunkterne at virke for jer og Ruder Es 

 

KarstenKarstenKarstenKarsten    

  

 


