
   
 
 

Haderslev, den 31.08. 2021 
 

 
Referat fra ordinær generalforsamling for Haderslev Bridgecenter   

2020/2021. 
 

Generalforsamlingen  er flyttet pga. corona situationen og blev afholdt 31.08.2021 

 
Formanden bød velkommen  til de 52 fremmødte medlemmer og gik herefter over til  
generalforsamlingens dagsorden. 
 
Bilag: 

1. Bestyrelsens beretning 
2. Det reviderede regnskab  for perioden 1. april 2020- 31. marts 2021 
3. Status pr. 31.03.2021 

 
 
1. Valg af dirigent og referent.  

Erik M. Pedersen blev valgt som dirigent og Birgitte Steinicke som referent.  
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen  var lovlig indvarslet og dermed 
beslutningsdygtig. 
Holger Baden Sørensen(HBS) bad  om ordet . HBS påpeger, at regnskabet, i følge 
vedtægterne § 11, skal offentliggøres senest 20.april - dette er ikke blevet  gjort . 
Formanden beklager fejlen. Dirigenten henstille til at bestyrelsen  fremadrettet 
overholder dette og beder generalforsamlingen tilkendegive, om generalforsamling 
fortsat kan gennemføres. Alle 52 fremmødte  tilkendegav at generalforsamlingen kunne 
fortsætte. Formanden fik herefter ordet.  

 
2. Bestyrelsens beretning.  

Formanden  fremførte bestyrelsens beretning , som var meget præget af  de udfordringer 
Covid-19 og forsamlingsforbuddet medførte, samt de nye tiltag og spillemuligheder 
( bobler, Realbridge m.m.) bestyrelsen åbnede op for. I beretningen kom formanden også 
ind på de midler der er blevet ansøgt om, huslejenedsættelse fra udlejer, midler til 
medlemshvervning og møde med  Haderslev Kommunes foreningskonsulent. 
 Formanden gjorde opmærksom på, at  Haderslev Kommune tolker Folkeoplysningsloven  
anderledes en mange andre kommuner gør. Eksempelvis får Bridgecentret i Kolding mere 
end  kr. 200.000 i årligt  tilskud efter Folkeoplysningsloven, hvor vi i Haderslev får kr. 0. 
(bilag 1) 
 Sluttelig takkede Formanden navns nævnte medlemmer, der har ydet en stor frivillig 
indsats og hvis arbejdskraft er af uvurderlig værdi.  Formanden opfordrede til at flere 
byder sig til, så det ikke er de samme som" trækker læsset". 
Holger Baden Sørensen(HBS) bad  om ordet  med tre punkter. 1. HBS udtrykker ros til 
bestyrelsen for  muligheden for Realbridge 2. HBS udtrykker ros til bestyrelsen for  at 
tilbyde sommerbridge via nettet, samt at det var gratis. 3. HBS  henviser til  
Generalforsamlingen 2019/2020  hvor der under punktet evt. blev orienteret om forslag 
til ny struktur. HBS spørger om  der er blevet arbejdet videre hermed. Dirigenten giver  
 



 
 
ordet til Kjeld Thomsen (KT). KT oplyser, at  forslaget  er blevet taget af bordet, idet  rigtig 
mange medlemmer har udtrykt bekymring for at indføre dette. 
Beretningen blev herefter enstemmigt  godkendt og Lars Rauh fik ros  for sit store arbejde 
for  HBC. 

 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

Formanden  fremlagde, på vegne af kassereren, årets regnskab og status ( bilag 2 og 3). 
Regnskabet blev enstemmigt  godkendt.  

 
 
4. Fremlæggelse af budget til orientering samt fastlæggelse af kontingent.  

Med baggrund i det fremlagte budget, foreslår bestyrelsen uændret kontingent inkl. 
rabatter til næste sæson. 
Dette blev enstemmigt vedtaget. 
De gældende satser er som følger: 
40,00 kr. pr. spilletid for mindst 30 spilletider i sæsonen i hver afdeling. 
For flergangsspillere gives der  rabat på 550,00 kr. pr. spilleperiode(sæson) efter de to 
første spilleperioder. 
Kontingent til DBF  forudsættes at beløbe sig til 400,00kr.  
Juniorer betaler ½ spillebetaling. Såfremt juniorer er berettiget til flergangsrabat gives ½ 
spillerabat. 
Deltagere på nybegynderhold kan efter 1½ sæson tilbydes ½ års gratis spilleafgift i en 
afdeling, såfremt det passe i den enkelte afdelings turneringsprogram og medlemstal. 
 
Spørgsmål vedr. passive medlemmer stilles af Holger Baden Sørensen. Formanden 
redegjorde herfor og oplyser, at der ikke er passive medlemmer i klubben. 

 
5. Indkomne forslag.   

Bestyrelsen har følgende forslag til vedtægtsændring. 
Nuværende formulering: 
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer, sponsorleder, IT-leder, 
medlemsadministrator og sekretær. 
 
Foreslås ændret til: 
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær. 
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 
6.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 
 
        Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg (ulige år):  
        Kirsten Sørensen modtager ikke genvalg 
        Bjarne Møller modtager genvalg 
        Jørn Møller modtager genvalg 
        Bestyrelsen foreslår genvalg til Bjarne Møller og Jørn Møller samt nyvalg til Margrethe   
        Jørgensen. 
        Alle tre blev valgt. 
 
       Suppleanter (valg gælder for 1år) 
       1. Suppleant: Peter Hee blev valgt 
       2. Suppleant: Steen Færch blev valgt 



 
 
 
 
7.   Valg af revisor og revisorsuppleant. 
      Som revisor valgtes Gert Drachmann, som suppleant valgtes Mads Sand. 
 
 
 8.  Valg af delegerede til distriktets generalforsamling:  
       Kjeld Thomsen, Jørn Møller og Lars Rauch blev valgt. 
 
 
9.   Eventuelt.  
      Formanden oplyser  at Real Bridge har været en stor succes. Prisen har været  6000 kr.         
     hvilket har været godt givet ud. Spørgsmålet er om der er basis for at fortsætte, nu hvor vi  
      igen kan mødes i centret. Tanken er at  det kan  tilbydes 1 gang ugl. til et beløb, evt. kr. 20. 
      Bestyrelsen ønsker at høre forsamlingen ad, om evt. interesse her for.  Ud fra de få 
      tilkendegivelser der kom, vil bestyrelsen, på sit  førstkommende møde, træffe beslutning   
      om RealBridge stadig skal være et tilbud. 
 
      Lars Rauch takkede dirigenten for  veludført arbejde.  
 
      Erik Petersen takkede for god ro og orden og  erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 
 
                                                                                                            
 
 
 
                    
 
 
 
                          Erik M Pedersen                                                          Birgitte Steinicke 
                          Dirigent                                                                          sekretær 
                                                                                                                       


