Haderslev, den 30. april 2019
Referat af ordinær generalforsamling for Haderslev Bridgecenter klub år 2018 – 2019 afholdt
30. april 2019.
Bilag:
1.
2.
3.
4.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling af 22. marts 2019.
Bestyrelsens beretning.
Det reviderede regnskab for perioden 1. april 2018 – 31. marts 2019.
Status pr. 31. marts 2019.

Formanden bød velkommen og gik herefter over til generalforsamlingens dagsorden pkt. 1:
1. Valg af dirigent og referent.
Erik M. Pedersen blev valgt som dirigent og Ole Mortensen som referent. Dirigenten
konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed
beslutningsdygtig. Formanden fik herefter ordet for:
2. Bestyrelsens beretning.
Lars Rauh fremførte bestyrelsens beretning (bilag 2). Et enkelt medlem efterlyste klare
funktionsbeskrivelser for bestyrelsesmedlemmer, således at medlemmerne vidste
hvem der var ansvarlige for hvilke områder. Formanden lovede at det ville ske og, at
det vil komme til at fremgå af hjemmesiden.
Beretningen blev herefter godkendt.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Formanden fremlagde på vegne af kasseren årets regnskab og status (bilag 3).
Regnskabet udviser et underskud på ca. kr. 34.000,00. En stor del heraf skyldtes indkøb
af ny opvaskemaskine. Formanden gjorde opmærksom på de besparelsestiltag der
allerede er gjort og, at bestyrelsen har flere i støbeskeen. Der blev stillet spørgsmål til
likviditet. Formanden kunne fremvise en positiv likviditetsberegning for perioden frem
til de nye kontingentbetalinger for næste klub år.
Regnskabet godkendt.
4. Fremlæggelse af budget til orientering samt fastlæggelse af kontingent og
spillebetaling.
Med baggrund i driftsunderskuddet for indeværende klub år, samt faldende medlemstal
gjorde formanden det klart, at generalforsamlingen blev nødt til at vedtage en
kontingentforhøjelse. Medlemmernes kontingent består af to dele. Kontingent til DBF
fastsættes årligt af DBF og andrager p.t. ca. kr. 400,00, og for juniorer (u. 25 år pr. 1.
januar) ½ pris).
Efter en drøftelse blev det vedtaget, at spillebetaling gældende for alle afdelinger blev
vedtaget til 40,00 kr. pr spilletid og for mindst 30 spilletider i sæsonen i hver afdeling.
For flergangsspillere gives der rabat på 550,00 pr. pr. spilleperiode (sæson) efter de to
første spilleperioder. Kontingent til DBF forudsættes at beløbe sig til 400,00 kr.
Juniorer betaler ½ spillebetaling. Såfremt juniorer er berettiget til flergangsrabat gives
½ spillerabat.
Deltagere på nybegynderhold kan efter 1 ½ sæson tilbydes ½ års gratis spilleafgift i en
afdeling, såfremt det passer i den enkelte afdelings turneringsprogram og medlemstal.

5. Indkomne forslag.
Der var indkommet 1 forslag om anskaffelse af hjertestarter. Der er de senere år søgt om
midler til anskaffelse i flere forskellige fonde, men desværre med afslag. Der blev
foreslået ”Hjerteforeningen” som bestyrelsen herefter vil søge.
Nærmeste hjertestarter findes i ”Opstrammeren”.
6. Valg af formand i de år hvor der er formandsvalg (ulige år).
Lars Rauh modtog genvalg og er hermed valgt for en 2 årig periode.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Følgende bestyrelses medlemmer er på valg (ulige år):
Ole Mortensen, modtager ikke genvalg.
Jørn Møller, modtager genvalg. Genvalgt.
Bjarne Møller, modtager genvalg. Genvalgt.
Nyvalgt for en 2 årig periode:
Kirsten Sørensen.
Per Feldskov (ikke på valg) ønsker at udtræde af bestyrelsen.
Poul Mortensen (ikke på valg) er udtrådt af bestyrelsen.
Nyvalgt for en 1 årig periode blev:
Arne Hansen og Peter Jepsen.
Suppleanter:
1. suppleant: Birgitte Steinicke .
2. suppleant: Ole Mortensen.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Som revisor valgtes Jens Harder.
Som revisorsuppleant valgtes Gert Drachmann
9. Valg af delegerede til distriktets generalforsamling.
Lars Rauh blev valgt.
10. Eventuelt.
På opfordring blev også Lars Rauh takket for hans store arbejde.
Erik M. Pedersen takkede for god ro og orden. Lars Rauh takkede dirigenten for veludført
arbejde.
Der deltog i alt 65 medlemmer inkl. bestyrelsen.
Efter generalforsamlingen spillede 60 medlemmer lynbridge.

Sign.
Erik Pedersen
dirigent

Sign.
Ole Mortensen
sekretær

