
   
 

Referat af ekstraordinær generalforsamling afholdt torsdag den 22. februar 2018 kl. 18.00 - 18.35 i Horsens 
Bridgecenter, Absalonsgade 9, 8700 Horsens 

Velkomst Formanden, Børge Klinkby, bød velkommen 
Der var mødt cirka 70 medlemmer til generalforsamlingen. 

1.Valg af dirigent og 
referent 

Formanden foreslog Helle Frost Roldsgaard som dirigent. Hun blev valgt. 
Formanden foreslog Leif Jørgensen om referent. Han blev valgt. 

2. Klubbens aktuelle 
situation 

Formanden redegjorde kort for den aktuelle situation i klubben. Det er bestyrelsens 
opfattelse at en del medlemmer er utilfredse med at klubben har deltaget som 
testklub for Dansk Bridgeforbund med det opgraderede it-program, BridgeCentral 3 
(BC3), fordi 
 

• programmet har været utilstrækkelig udviklet, 

• programmet har haft alt for mange fejl i spilleresultater, handicaptal og 
meget andet 

 
På grund af de mange fejl i BC3 valgte klubben i januar måned at vende tilbage til 
tidligere version af programmet, BC2, på et tidspunkt, hvor det var belejligt under 
hensyn til, at både Tirsdags- og Torsdagsbridge på det tidspunkt skulle starte nye 
gennemspil i både par- og holdturnering. 
Ved udgangen af januar forlød det ifølge flere bestyrelsesmedlemmer, at der stadig 
blandt medlemmerne var stor utilfredshed med bestyrelsens håndtering af BC3 
testforløbet, hvorfor en del medlemmer påtænker at melde sig ud af klubben ved 
sæsonafslutningen for at spille bridge andetsteds. 
Bestyrelsen drøftede situationen på et møde tirsdag den 30. januar og besluttede at 
indkalde til denne generalforsamling for at få drøftet situationen med 
medlemmerne. 
 
Formanden oplyste endvidere, at han på en spilleaften i begyndelse af februar 
måned højlydt var blevet overfuset af et utilfreds medlem, medens han sad og 
spillede bridge. Medlemmet blev af formanden og flere andre bedt om at gå, hvilket 
pågældende gjorde. Kort efter har medlemmet pr. mail meldt sig ud af klubben. 
Klubben har pr. mail til pågældende medlem bekræftet udmeldelsen. 
Formanden og næstformanden, Birger Rahbek har efterfølgende afholdt et møde 
med pågældende medlem, hvor parterne blev enige om at lægge 
uoverensstemmelserne bag sig og i stedet kigge fremad. 
 
Der var efterfølgende debat om formandens redegørelse, hvor der, dels var 
opbakning til bestyrelsen for det arbejde den udfører, dels blev der opfordret til at få 
bilagt eventuelle uoverensstemmelser. 

3. Afslutning Formanden afsluttede mødet med at takke dirigenten for god ledelse og deltagerne 
for fremmødet.  

5. marts 2018 

 

 

Leif Jørgensen, referent    Helle Frost Roldsgaard, dirigent 


