
Torsdags Bridge

Generalforsamling Torsdags bridgeklub. Tors. d. 20. april 2023 kl. 12.30

Velkomst

Formand Berit Glæser bød velkommen. 

1. Valg af dirigent og referent.

Til dirigent foreslås Henning Nielsen der blev valgt.      

Til referent: Jytte Hangaard                                                          

2. Formandens beretning for det forløbne år.    

Der har været 26 turneringer 13 efterår – juleafslutning – 13 forår - generalforsamling.    

Medlemmerne har som hovedregel selv skaffet sub.

Tak for hjælp til at stille materiel op og rydde af.

Betaling for kaffe/te til hallen er obligatorisk, 10 kr. pr gang. Opkræves sammen med kontingent til
klubben og kontingent til DBF.

God sommer og på gensyn til september.                                                               

Formandens beretning godkendt.

3. Godkendelse af revideret regnskab. Kasserer Jørgen Hangaard gennemgik regnskabet. 
Regnskabet blev godkendt.

4. Godkendelse af budget. Kassereren gennemgik budgettet. Nordea kræver pr. 1.dec. 1000 kr. pr 
år for konto samt 600 kr. ved skift af bestyrelsesmedlem.                                                                
Budgettet blev godkendt.                                                                          

Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet uændret, hvis der ikke viser sig stigning i DBF (kontingent + kaffe opkræves samlet)

Kontingentet for primære medlemmer: kr. 863 og for sekundære medlemmer: kr. 603 inkl. kaffe 
og klubkontingent. Betaling gerne på netbank (eller kontant)

5. Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag



                                                                          

6. Valg af formand.

På valg formand Berit Glæser – ikke på valg.

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

På valg: Kasserer Jørgen Hangaard (modtog genvalg)

På valg: Kirsten Klæbel– ønsker ikke genvalg.                                                                                          
Valgt blev Birgitte Daugaard der tiltræder som nyt bestyrelsesmedlem.                                                 

8. Valg af 2 suppleanter :                                                                                                                                 
På valg Kurt Hansen – genvalgt                                                                                                                        
Valgt: Arne Jacobsen.

9.  Valg af revisor og revisorsuppleant.                                                                                                           
På valg Erik Madsen: Genvalgt                                                                                                                           

 Suppleant: Jens Lundberg. - Genvalgt

11. Valg til distriktets generalforsamling. Valgt blev Berit Glæser

12. Evt. Indkøb af kortblandemaskine sammen med Jyderup og Svinninge bridgeklub?      

Torsdagsklubben vil gerne være medansøger i fonde om midler til ny kortblandemaskine.    
Jyderup /Svinninges maskine er pt. til reparation. Derefter tages stilling til om torsdagsklubben har
glæde af at bruge en kortblandemaskine. 

Mødet slut 13.00

Referent: Jytte Hangaard Dirigent: Henning Nielsen




