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    NYHEDSBREV nr. 2 

TIL MEDLEMMERNE I RØNNE BRIDGEKLUB OG BRIDGEKLUBBEN SPAR-2, RØNNE 

Sig nærmer tiden, hvor I alle som medlemmer i de to bornholmske bridgeklubber, Rønne Bridgeklub og 

Spar2 skal træffe beslutning om den fusionsplan, som er vedtaget af bestyrelserne i de to klubber. 

Men forinden vil vi gerne tilbyde medlemmerne en mulighed for at drøfte planen med bestyrelsen og 

medlemmerne indbyrdes. 

Dette vil ske på et medlemsmøde for medlemmerne således: 

I Bridgeklubben Spar-2, mandag den 17. februar 2020 kl. 18.15 i Sagahuset 

I Rønne Bridgeklub, tirsdag den 18. februar 2020 kl. 18.15 i Sagahuset 

I er allerede orienteret om bestyrelsernes forslag til navnet for den fusionerede klub Rønne BridgeForum.  

Fusionen foreslås gennemført i henhold til den i det tidligere Nyhedsbrev meddelte fusionsplan. Således vil 

de formelle og ordinære generalforsamlinger i de nuværende klubber blive gennemført tirsdag den 14. april 

2020 efter følgende plan: 

Kl. 17.00 Generalforsamling i Bridgeklubben Spar-2, hvor klubben skal beslutte om den vil indgå i den 

foreslåede fusion. Hvis der blandt de fremmødte er 2/3 flertal herfor vil generalforsamlingen kunne afsluttes 

uden valg af bestyrelse og fastsættelse af kontingent. 

Kl. 18.00 Generalforsamling i Rønne Bridgeklub, hvor klubben skal gennemføre samme proces, som 

ovenfor beskrevet under Bridgeklubben Spar-2. 

Såfremt de to generalforsamlinger beslutter fusionen, vil der blive afholdt stiftende generalforsamling i 

Rønne BridgeForum samme dag efter Rønne Bridgeklubs generalforsamling med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Fremlæggelse og vedtagelse af vedtægter for Rønne BridgeForum 

3. Budget for det kommende regnskabsår til orientering 

4. Fastsættelse af kontingent  

5. Indkomne forslag 

6. Valg af formand 

7. Valg af næstformand 

8. Valg af turneringsleder 

9. Valg af kasserer 

10. Valg af sekretær 

11. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

12. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 

13. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

14. Eventuelt 

Rønne BridgeForum vil blive ledet af en bestyrelse valgt på generalforsamlingen, og bestyrelsen vil nedsætte 

tre turneringsledelser, en for hver af de 3 fastlagte turneringstidspunkter. Disse turneringsledelser vil have 
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ansvaret for turneringernes gennemførelse i henhold til det turneringsprogram, som er besluttet i bestyrelsen. 

Turneringsledelserne vil hver bestå af 3 personer, en turneringskoordinator, en turneringsleder og en IT-

ansvarlig. Turneringsledelserne vil have brug for praktisk hjælp i et vist omfang, hvorfor vi stadig håber, at 

der er flere engagerede medlemmer, som vil stå til rådighed med disse opgaver. 

Herudover nedsætter bestyrelsen en Appelkomite, som skal bedømme en turneringsleders afgørelse, såfremt 

en eller flere af de involverede spillere ikke er enige i turneringslederens afgørelse.   

Rønne BridgeForum organisationsdiagram vil se således ud: 

 

Som beskrevet i det tidligere Nyhedsbrev er der flere god grunde til gennemførelsen af den foreslåede fusion, 

og specielt etablering af eftermiddagsbridge på tirsdage ser vi som et fremtidigt attraktivt alternativ til bridge 

mandag og tirsdag aften. 

Det er helt op til det enkelte medlem at vælge den aktivitet, som passer en bedst. Man kan vælge at spille en, 

to eller tre gange i ugen. Kontingentet for den enkelte foreslås at skulle afspejle det valgte aktivitetsniveau, 

og foreslås på nuværende tidspunkt at skulle ligge fra kr. 620 til kr. 1.020 pr. år. Men det er naturligvis 

generalforsamlingen, som endeligt bestemmer kontingentets størrelse. 

Bestyrelserne vil meget gerne drøfte alle aspekter af den foreslåede fusion, således at alle medlemmer er ori-

enteret fuldt ud om bestyrelsernes planer. Med hensyn til bestyrelsen i Rønne BridgeForum er det et ønske, 

at denne for det første valgs vedkommende vil komme til at bestå af medlemmer fra begge nuværende klub-

ber. Det er begge bestyrelser magtpåliggende at fusionen gennemføres i fuldstændig åbenhed og størst mulig 

enighed. 

Derfor håber vi også, at medlemmerne vil møde frem til de annoncerede medlemsmøder og 

generalforsamlinger.  

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet forslag til såvel vedtægter og budget for Rønne BridgeForum. 
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Dette materiale vil ca. 1 uge før medlemsmøderne enten kunne hentes elektronisk på klubbernes 

hjemmesider eller som papirkopi på klubbernes spilleaftener.   

 

Med venlig hilsen 

 

Kresten Jensen og Lene Grooss 

Rønne, den 22.  januar 2020 

 

 

Hvorfor er det ønskeligt med en fusion/sammenlægning 

1. Vi ønsker at starte op med en eftermiddagsklub, der kan spille turnering i 

DBF-rammer, med handicapberegning, mesterpoint og bridgemate, samt 

lagte kort så fordelingen kommer på hjemmesiden. 

 

2. Vi vil gerne have en bedre fordeling af spillerne, så vi kan være i et lokale. 

 

3. Vi ønsker at samle kræfterne i en administration og en bestyrelse. 

 

4. Vi ser en stor fordel i at have en økonomi og et regnskab frem for 2 

 

5. Vi kan samle kræfterne i en fælles IT-support og en fælles enhed for 

kortlægning 

 

6. Vi kan være fælles om undervisningsinitiativer . 

 

7. Med et medlemstal på ca. 150-160 bliver det nemmere at vælge personer til 

ledelsesposter 

 

8. Økonomisk besparelse på ca. 7.000 kr.    


