
 
Horsens, den 25. april 2018 

 

Referat af klubbens ordinære årlige generalforsamling afholdt tirsdag den 24. april 2017 kl. 19.00 - 20.35 i 

Horsens Bridgecenter, Absalonsgade 9, 8700 Horsens. 

Velkomst Formanden, Børge Klinkby bød velkommen. 
Der var mødt 66 medlemmer til generalforsamlingen. 

1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Helle Frost Roldsgaard som dirigent. Hun blev valgt. 
Bestyrelsen foreslog Leif Jørgensen som referent. Han blev valgt. 

2. Bestyrelsens beretning for 
det forløbne år. 

Formanden aflagde beretning for det forløbne år.  
Efter debat tog generalforsamlingen beretningen til efterretning. 

3. Godkendelse af det 
reviderede regnskab 

Kasserer, Birthe V. Sørensen fremlagde regnskabet, der var omdelt. 
Efter debat blev regnskabet godkendt. 

4. Forslag a) Forslag fra Kjeld Sørensen: "Slet holdturneringen fra næste sæson, 
da mange helst vil spille par". 
 
b) Forslag fra Jonna K. Jensen: "Hermed forslag til bridge til torsdags 
holdet. Dem, der har lyst til at spille hold, fortsætter med at spille hold. 
De andre spiller alm. bridge, som vi spiller til åbent hus". 
 
Efter debat om de to forslag kom dirigenten med følgende 
mæglingsforslag: "Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen i 
forbindelse med starten på spillesæsonen i september 2018 for både 
Tirsdags- og Torsdagsbridge at undersøge medlemmernes holdning til, 
hvilke turneringsformer der skal spilles". 
 
De to forslagsstillere trak herefter deres forslag tilbage og 
mæglingsforslaget blev vedtaget. 
 
c)  Forslag fra Frank Roldsgaard: "Jeg foreslår at man til torsdagsbridge 
til den kommende sæson spiller Åbent Hus med en løbende turnering 
indlagt. Bestyrelsen fastlægger turnering og præmier". 
 
Efter debat blev forslaget sat under afstemning. Arne Busch Laursen og 
Jan Hymøller blev udpeget som stemmetællere. 
Et stort flertal stemte imod forslaget, der dermed blev forkastet. 
 

5. Budget herunder 
fastlæggelse af kontingent 

Der forelå ikke forslag til budget. 
Bestyrelsen foreslog et uændret 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 hver 
yderligere kr. 910. 
Forslaget blev vedtaget. 

6. Valg af formand Børge Klinkby blev genvalgt for et år. 

7. Valg af tre bestyrelsesmed-
lemmer 

Inge Sønderlund var villig til genvalg.  
Bestyrelsen foreslog derudover Hanne Christensen og Ove Simonsen til 



 
bestyrelsen. 
Inge Sønderlund, Hanne Christensen og Ove Simonsen blev valgt for to 
år. 

8. Valg af to suppleanter for et 
år 

Gudrun Klinkby og Poul Erik Mogensen blev valgt. 

9. Valg af revisor og 
revisorsuppleant 

Bestyrelsen foreslog Thorkild Daugaard som revisor og Henny Sørensen 
som revisorsuppleant. 
Begge blev valgt for et år. 

10. Eventuelt valg til distriktets 
generalforsamling 

Formanden, Børge Klinkby blev valgt. 

11. Eventuelt Peter Thorsen undrede sig over, at betaling for sommerens åbne huse 
er steget til kr. 50 pr. deltager pr. gang, uden at det fremgår af 
bestyrelsesreferaterne. 
Betalingen er sket efter opfordring fra et medlem, der ønskede præmier 
til begge par ved ligestilling.  Ændringen i betaling fremgår af HBC - 
kataloget.  

 

 

 

Leif Jørgensen, referent    Helle Frost Roldsgaard, dirigent 


