Torsdags Bridge
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Torsdags bridge.
Torsdag den 3. september kl. 12.30 i Jyderuphallen.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

valg af dirigent
bestyrelsens beretning for det forløbne år.
godkendelse af det reviderede regnskab.
godkendelse af budget.
fastsættelse af kontingent.
indkomne forslag. (skal være formanden i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen)
7. valg af formand (lige år.) på valg. Berit Gläser modt.genvalg
8. valg af kasserer (ulige år )
9. valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (lige/ulige år).
På valg Kurt Lykke Sørensen modt. genvalg
10. valg af 2 suppleanter
Anne Jacobsen ønsker ikke genvalg
Kurt Hansen
(modtager genvalg)
11. valg af 2 revisorer (lige/ulige år) på valg:
Erik Madsen
(modtager genvalg)
valg af revisorsuppleant på valg Jens Lundberg(modtager genvalg)
12. evt. valg til distriktets generalforsamling. Ole Svinth
13. eventuelt

Jyderup den 4.august 2020. Oplæg af Berit Gläser.
Bemærk: Vi giver ikke hånd som vi ellers plejer at gøre.

REFERAT

Torsdags Bridge
Generalforsamling Torsdags bridgeklub. Tors. d. 3. september 2020 kl. 12.30
Velkomst
Formand Berit Glæser bød velkommen.
Grundet restriktioner vedr. Corona har klubben ikke kunnet spille siden 5. marts og har dermed
ikke kunnet afholde den ordinære generalforsamling, der var indkaldt til 23. april, hvorfor vi i dag
starter med generalforsamling.
1. Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsen foreslog Niels Olsen der blev valgt
2. Bestyrelsesens beretning for det forløbne år.
Formand Berit Glæser aflagde beretning. Da vi ikke har kunnet afslutte den foregående turnering
grundet nedlukning og dermed ikke fundet nogen vindere til præmier, har bestyrelsen vedtaget at
alle medlemmer får et glas champagne (Cava) i stedet.
Formanden berettede om de nye regler for klubbens turnering i efteråret. Medlemstallet er
uændret 48 spillere. Der spilles i 2 rækker i det store lokale og 1 række i det mindre lokale, der er
tids ur i begge lokaler.
Man spritter hænder ved ankomst og ved hvert bordskift. Kaffen kommer på borde med indpakket
kage.
Ved fravær henstilles til, man selv finder en substitut og meddeler dette til Kirsten Klæbel.
Jyderup bridgeklub starter undervisning for begyndere om tirsdagen v. Hanne Knudsen.
Formandens beretning godkendt.
3. Godkendelse af revideret regnskab. Kasserer Jørgen Hangaard gennemgik regnskabet.
4. Godkendelse af budget. Kassereren gennemgik budgettet der er et arbejdsredskab, udarbejdet
efter de nuværende forhold. Nordea kræver pr. 1.dec. 1000 kr. pr år for konto samt 600 kr. ved
skift af bestyrelsesmedlem.
Budgettet blev godkendt.
5. Fastsættelse af kontingent.
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REFERAT
Kontingent uændret: klubkontingent 275 kr. Ved primærklub betales derudover 328 kr. til DBF
ved sekundær klub betales 68 kr. til DBF. Kaffen er uændret 10,- pr gang. Grundet nedlukning er
der 60 kr. pr medlem der fratrækkes kaffeprisen (260 – 60 i alt 200 kr.)

Kontingent fra 3. sept.2020 til generalforsamling i april 2021.
Ved primærklub: (328 + 275 + 200) i alt 803,- kr.
Ved sekundærklub (68 + 275 + 200) i alt 543,- kr.

6. Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag
7. Valg af formand. (lige år) på valg Berit Glæser – genvalgt.
8. Valg af Kasserer. (ulige år).
9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
På valg Kurt Lykke Sørensen - Genvalgt
10. Valg af 2 suppleanter.
På valg Anne Jacobsen ønsker ikke genvalg.
Valgt: Maja Pølsgaard
Kurt Hansen. Genvalgt
11. Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisorer: Niels Olsen og Erik Madsen.
På valg Erik Madsen Genvalgt
Suppleant: Jens Lundberg. - Genvalgt
12. Valg til distriktets generalforsamling. Valgt blev Ole Svinth
13. Eventuelt: der var intet.

Mødet slut 13.30

Referent: Jytte Hangaard
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