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Udkast til Nyhedsbrev, som udvalget anbefaler at bestyrelserne uddeler til medlemmerne i
december 2019.

NYHEDSBREV

TIL MEDLEMMERNE I RØNNE BRIDGEKLUB OG BRIDGEKLUBBEN SPAR2 RØNNE

Vi vil meget gerne takke medlemmerne for den store opbakning i forbindelse med besvarelsen af ønsker om
spilletidspunkt i en ny fusioneret bridgeklub mellem Rønne Bridgeklub og Bridgeklubben Spar2 i Rønne.

Af besvarelserne fremgår det, at der er en betydelig interesse for at spille bridge tirsdag eftermiddag, hvorfor
bestyrelserne i de to bridgeklubber ønsker at fortsætte proceduren for sammenlægningen, og vil derfor med
nærværende Nyhedsbrev orientere om den fusionsplan bestyrelserne agter at følge.

Hvorfor en fusion af de to bridgeklubber i Rønne?

Specielt Rønne Bridgeklub har et antal medlemmer, som gør pladsforholdene problematiske på de ordinære
spilleaftener. Det er muligt at skaffe plads på tirsdag eftermiddage, og da en del spillere gerne ser mulighed
for at spille eftermiddag i stedet for aften, er det helt naturligt, at kunne tilbyde bridge i klubregi tirsdag
eftermiddag. Også medlemmer af Spar2 ønsker at spille eftermiddag frem for aften. Og ved den netop
foretagne spørgeskema undersøgelse viste samlet 36 medlemmer interesse for bridge tirsdag eftermiddag.

Endelig er der mange praktiske forhold omkring bridgen, som allerede begrunder et samarbejde mellem de to
klubber. Samme spillelokaler, fællesbrug af teknisk support i forbindelse med kortblanding, bridgecentral og
bridgemate.

Sammenlægningen foreslås gennemført ved en fusion, hvilket betyder, at rettigheder og forpligtelser for de
oprindelige klubber automatisk overgår til den fortsættende klub.

Men dette forudsætter, at de oprindelige klubber på deres respektive generalforsamlinger træffer beslutning
om en vedtægtsændring, således at bridgeklubberne kan indgå i en ny bridgeklub, som stiftes med baggrund i
de to nuværende bridgeklubber.

Bestyrelserne vil for den nye bridgeklub foreslå navnet Rønne BridgeForum.

En sådan vedtægtsændring kræver i henhold til klubbernes nuværende vedtægter en majoritet på 2/3 af de på
generalforsamlingen afgivne stemmer.

Bestyrelserne vil foreslå følgende fusionsplan:

1. Bestyrelserne udsender et eller flere Nyhedsbreve med angivelse af processen for fusionen.
2. Klubberne indkalder hver for sig til et medlemsmøde i februar måned 2020, hvor medlemmerne kan

få afklaret eventuelle tvivlsspørgsmål og i øvrigt kan få lejlighed til at drøfte konsekvenserne af en
fusion.

3. Bestyrelserne fremlægger forinden medlemsmødet de økonomiske konsekvenser af fusionen, samt
forslag til vedtægter, klubregler og ny organisationsstruktur.
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4. Tirsdag den 14. april 2020 vil der skulle gennemføres følgende generalforsamlinger:
Kl. 17.00 Ordinær generalforsamling i Bridgeklubben Spar2.
Kl. 18.00 Ordinær generalforsamling i Rønne Bridgeklub.
Kl. 19.00 Stiftende generalforsamling i Rønne BridgeForum. Denne generalforsamling forudsætter
naturligvis, at de to forudgående generalforsamlinger har besluttet sig for den vedtægtsændring, som
er forudsætningen for fusionen.

Hvad betyder en fusion i foreningsretlig forstand? Det er naturligvis et krav, at der tages hensyn til klubbens
vedtægter og at de generelle foreningsretlige demokratiske grundsætninger overholdes.

Herudover vil den nye fusionerede klub overtage alle rettigheder og forpligtelser fra de ophørende klubber,
ligesom samtlige aktiver fra de ophørende klubber overgår til den fortsættende klub. Ligeledes skal der
foreligge identitet mellem de ophørende klubber og den fortsættende klub.

Dette betyder, at de gældende klubaftaler, eksempelvis medlemskab af Danmarks Bridgeforbund, kan gøres
gældende i den fortsættende klub. Ligesom medlemmerne i de ophørende klubber har et retskrav på med-
lemskab i den nye klub.

Det er naturligvis en altafgørende forudsætning for en fusion, at der foreligger en kvalificeret begrundelse
herfor. Bestyrelsen har tidligere og ved nærværende nyhedsbrev redegjort herfor.

Økonomi

Vedrørende de økonomiske forhold for det enkelte medlem i en nye klub, vil det naturligvis fortsat være
sådan, at kontingentet besluttes på klubbens generalforsamling. Men bestyrelserne lægger op til et kontin-
gent, som i rimelig grad betyder et kontingent på det nuværende niveau. Dette finder bestyrelserne meget
vigtigt, da den nye klub ikke i økonomisk henseende skal være en konkurrent med de øvrige mindre klubber
på Bornholm.

Bestyrelserne er derfor kommet frem til følgende kontingentstørrelser:

Primær medlem med et ugentligt spilletidspunkt kr. 620 pr. år
Primær medlem med to ugentlige spilletidspunkter kr. 920 pr. år
Primær medlem med tre ugentlige spilletidspunkter kr. 1.020 pr. år
Klubmedlemmer med et ugentligt spilletidspunkt kr. 390 pr. år

Turneringsstruktur

Det er bestyrelsernes opfattelse, at der ikke i udgangspunktet skal ændres ved den nugældende turnerings-
struktur. Således vil der på alle spilletidspunkter primært tilbydes parturneringer og i begrænset omfang
holdturneringer. Der vil blive ens præmier i alle turneringsrækker på samtlige spilletidspunkter.
Juleafslutningsturnering kan aftales individuelt på de forskellige spilletidspunkter. Hvorimod general-
forsamlingen nødvendigvis må afholdes på en og samme dag uanset spilletidspunkt.

Med venlig hilsen

Kresten Jensen og Lene Grooss

Rønne, december 2019


