Referat Generalforsamling 2019
i Bridgelogen Roskilde
Fredag den 26. april kl. 17:00
Sankt Hans Gade 32, 4000 Roskilde
Som punkt nul udenfor dagsordenen havde bestyrelsen inviteret en
repræsentant fra klubbens nye bankforbindelse, Spar Nord til at orientere
om bankens forretningskoncept. Vi fik bl.a. at vide, at banken om 5 år kan
fejre 200 års jubilæum, hvilket fik Christian Bistrup til at foreslå, at banken
til den tid kunne arrangere en større bridgeturnering. Forslaget blev ikke
afvist.
Bente bød velkommen til de 44 fremmødte medlemmer og tog straks hul
på dagsordenens punkt 1:
1. Bestyrelsen forslag, Jens Børsting blev valgt som dirigent. Samtidig
godkendte forsamlingen, at Kaare Steenstrup blev referent. Dirigenten
havde forberedt sig og konstaterede, at mødeindkaldelsen var lovligt
varslet.
2. Bestyrelsens beretning:
”Sæson 2018 /2019 er nu færdigafviklet. Klubmestrene er næsten fundet.
Bridgelogen havde i 2018 tre hold med til Holdmesterskab i Distriktet. To
hold gik videre til finalen.
I juli måned var vi som sædvanlig på Roskilde Festival. Festivalen forløb
uden problemer for os. Vi solgte for ca 2.6 million på de fire dage, ½ mil
mere end året før. Det betyder, at vi forhåbentlig får samme antal
medarbejder igen i år. Det er antallet af medarbejdere, der afgør hvor
meget, der kommer i klubkassen.
Vi tager en tørn igen i år.
Ved sæsonstart havde Bridgelogen 186 medlemmer, en tilbagegang på 10 i
forhold til året før.
Da vi startede i september, var der begyndervanskeligheder med den nye
BC3, som vi alle skulle lære at kende. Med Toms hjælp gik det. Ind i
mellem volder den dog stadig problemer. Som regel bliver det løst.
Vores parturnering er gået som vanligt. Holdturneringen blev sat efter
slangesystemet. På nogle af vores spilledage, er medlemstallet ikke gået op
med 8, derfor blev der på visse tidspunkter spillet både hold og par. Det
har ikke været tilfredsstillende. Det forsøger vi at undgå fremover.
Topscorepræmien går til dem, som forbedrer sit handicap mest. Det holder
vi fast i.
Klubsølv blev afviklet i alle 4 klubber.
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Venskabsturnering med Lejre i november blev denne gang holdt i
Bridgelogens lokaler.
Juleafslutningen i Hedehuset Fritidscenter forløb planmæssigt med 120
deltagere.
Jubilæet d. 9 februar blev en meget fin dag med næsten 150 deltagere. 4
medlemmer af klubben havde lavet en sketch, som var med til at gøre det
til en endnu bedre dag. Tak for det.
Ventilationen i klubben har aldrig været god. Den er dog blevet endnu
værre efter renoveringen sidste år. Det er vi ved at få gjort noget ved, så
den skulle blive i orden til den kommende sæson.
Vi er på alle områder en velfungerende klub, hvilket bl.a. skyldes en trofast
medlemsskare, der hjælper til med kaffebrygning og opvask, samt
oprydning. Kaffen drikker vi først, når uret ringer, eller når alle er færdige.
Mange har også fundet ud af, at vi har en garderobe i kælderen!
Den daglige drift er mere end kaffe og kage. Klubbens bestyrelse står
sammen om mange af de andre funktioner – heldigvis har vi i bestyrelsen
et rigtig godt samarbejde.
Kortlægningen hver tirsdag og torsdag formiddag kl 10 er næsten helt
overgået til menige medlemmer. Hans Dalsgaard og Henning Bentzen er
tovholdere. Flere andre er på skift med. Tom er problemknuseren. Stor tak
til jer da vi ved, det er et stort arbejde at få lagt kort.
Henning Osvald Jensen kommer hver tirsdag og torsdag kl. 10 og sætter
borde op og gør dem klar til bridge. Stor tak for det.
Der bliver i år ingen undervisning i Bridgelogens regi.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til Knud Vestbjerg, som er sponsor for
Bridgelogen.
Også tak til Vin Otto, vores vin leverandør, der leverer ekstra flasker til jul
og andre festligheder.
Spar Nord, som er vores nye bank, skal have en stor tak for penge
præmierne til Jubilæumsturneringen.
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for jeres hjælp og samarbejde i det daglige.
Igen i år siger jeg, det er en fornøjelse at være formand for Bridgelogen.
Tak for samarbejdet til alle.”
Undervejs havde medlemmerne et par bemærkninger:
- Opfordring til at oprette undervisningshold igen. BL.a. af hensyn til
fremtidig rekruttering til klubben. Bente beklagede den manglende
aktivitet og begrundede det med, at undervisere er en mangelvare,
når honoraret ligger meget lavt i forhold til den store forberedelse,
der kræves.
- Et andet medlem foreslog, at klubbens opsparede festivalpenge
kunne sættes i spil i forbindelse med undervisning. Bestyrelsen
lovede at tage problematikken op på kommende bestyrelsesmøde.
3. Revideret årsregnskab blev godkendt af forsamlingen. Kassereren
gennemgik ikke regnskabet, da det var udsendt på forhånd. Et enkelt
medlem efterspurgte en forklaring på, at der var uklarheder i det udsendte
regnskab. Men med kassererens oplysning om, at en enkelt post var blevet
betalt 2 gange uden mulighed for opretning før i indeværende år, kom der
er klaring på det uklare. Kassereren prøver en anden gang at tilføje
bemærkninger, hvis noget ikke lige er gået efter en snor.
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4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent,
hvilket blev godkendt med klap.
5. Nyt budget fremlagt og godkendt. Materiale udsendt på forhånd.
6. Indkomne forslag samt forslag fra bestyrelsen. Ikke noget indkommet.
7. Følgende medlemmer blev genvalgt til bestyrelsen for 2 år:
Margit Laugesen
Tom Rosenkilde
Henny Hansen
Kaare Steenstrup.
8. Følgende suppleant blev genvalgt for 2 år:
Hans Dalsgaard.
9. Følgende revisor og revisorsuppleant blev genvalgt for 2 år:
Revisor: Vibeke Petersen
Revisorsuppleant: Christian Bistrup
10. Eventuelt gav anledning til indlæg fra medlemmer:
- Dejlig klub når man kommer som nyt medlem. Dejligt når der tilbydes
andre muligheder end ”bare” at spille i egen klub. Bestyrelsen må gerne
anmode om hjælp til at arrangere endnu mere
- Tom Rosenkilde fra bestyrelsen siger, at der måske i kommende sæson
kommer SOS-bridge og weekendtur
- kontakt og spil med flere klubber efterlyses
- dirigenten konstaterer: bestyrelsen tager ønskerne op.
- Dejlig at der er udbredt disciplin i klubben. De få, der kommer for sent,
får det vel også lært.
- opfordring til at flere udnytter muligheden for at deltage i distrikt
Østsjællands mesterskab for klubmestre i hold. Bente siger, at vi kun
udnytter retten til at deltage 50%. Reelt deltager vi med 2 hold (8 pers),
men 8 mere kan altså deltage.
- Tom foreslår, at klubben betaler halvdelen af deltagerprisen for at deltage
i distriktets åbne turneringer.
Bente afslutter mødet med tak til dirigenten for at styre
generalforsamlingen og til alle for aktiv deltagelse og fremkomne ideer.
Jens Børsting
Dirigent

Bente Breindal
Formand

Kaare Steenstrup
Referent
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