
Horsens Bridgeklub af 2017 

Horsens, den 17. maj 2017 

 

 

Referat af den stiftende generalforsamling afholdt tirsdag den 16. maj 2017 kl. 19.00  - 20.30 i Horsens 

Bridgecentret, Absalonsgade 9, 8700 Horsens. 

Velkomst Formanden for bridgeklubben Ruder Es, Børge Klinkby, bød 

velkommen.  

Der var mødt 35 personer til generalforsamlingen. 

1. Valg af dirigent og referent Børge Klinkby foreslog Helle Frost Roldsgaard som dirigent. Hun 

blev valgt. 

Børge Klinkby foreslog Leif Jørgensen som referent. Han blev 

valgt. 

2. Valg af stemmetællere Dirigenten foreslog Karen Marie Bang og Henning Larsen, der 

blev valgt. 

3. Forslag til vedtægter for 

Horsens Bridgeklub af 2017 

Børge Klinkby fremlagde forslag til vedtægter. 

Dirigenten gennemgik forslaget til vedtægter og nævnte 

herunder hver paragraf og udbad sig tilkendegivelser.  

Der var livlig debat om flere paragraffer i vedtægten. Der var 

flere afstemninger ved håndsoprækning om ændringer i 

vedtægten. 

Vedtægten blev vedtaget med ændringer og vedlægges 

referatet i underskrevet stand. 

4. Forslag til klubregler for 

Horsens Bridgeklub af 2017 

Formanden for Horsens Bridgeklub af 1931, Leif Jørgensen, 

fremlagde forslag til klubregler. Forslaget har sit udgangspunkt i 

Klubregler for Horsens Bridgeklub af 1931. 

Dirigenten gennemgik klubreglerne og nævnte herunder hver 

paragraf og udbad sig tilkendegivelser. 

Der var livlig debat om flere paragraffer og det medførte flere 

ændringer i klubreglerne, der blev vedtaget med ændringer. 

De vedtagne klubregler vedlægges referatet. 

5. Budget og fastsættelse af 

kontingent 

Der forelå ikke forslag til budget. 

Børge Klinkby foreslog et kontingent på kr. 1150 pr. medlem pr. 

sæson, der giver adgang til en ugentlig spilleaften, enten tirsdag 

eller torsdag. Medlemmer, der ønsker to spilleaftener, betaler 

yderligere kr. 910 pr. medlem. 

Forslaget blev vedtaget. 

6. Valg af formand Dirigenten foreslog Børge Klinkby, der med applaus blev valgt 

for et år. 

7. Valg af seks bestyrelses-

medlemmer, tre for to år og tre 

for et år. 

Dirigenten foreslog Birger Rahbek, Ellen V. Jørgensen, Inge 

Sønderlund, Birthe V. Sørensen, Jonna Laursen, Leif Jørgensen 

og Annalise Thorsen. Annalise trak sit kandidatur. De øvrige blev 

valgt. Dirigenten forslog, at bestyrelsen selv beslutter, hvem der 

vælges for 2 år og hvem der vælges for et år. Det tilsluttede 

forsamlingen sig. 

8. Valg af to suppleanter for et år Annalise Thorsen og Hanne Christensen blev valgt. 

9. Valg af en revisor og 

revisorsuppleant 

Dirigenten foreslog Henny Sørensen som revisor og hun blev 

valgt for et år. 

Thorkild Daugaard blev valgt som revisorsuppleant for et år. 

10. Eventuelt valg til Distrikt 

Østjyllands generalforsamling 

Annalise Thorsen og Jonna Laursen blev valgt. 



Horsens Bridgeklub af 2017 

11. Eventuelt Børge Klinkby takkede for valget til formand. 

Leif Jørgensen takkede Annalise Thorsen for 25 års uafbrudt 

medlemsskab af bestyrelsen i Horsens Bridgeklub af 1931. 

 

 

 

Leif Jørgensen, referent    Helle Frost Roldsgaard, dirigent 


