
 

Horsens, den 26. april 2019 
 
 

Referat af klubbens ordinære årlige generalforsamling afholdt tirsdag den 25. april 2019 kl. 18:30 – 

20:30 i Horsens Bridgecenter, Absalonsgade 9, 8700 Horsens. 
 

Velkomst Formanden, Børge Klinkby bød velkommen. 
Der var mødt ca. 60 medlemmer til generalforsamlingen. 

1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Helle Frost Roldsgaard som dirigent. Hun blev valgt. 
Bestyrelsen foreslog Ove Simonsen 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 er lagt ud på 
hjemmesiden men også kunne fås ved generalforsamlingen. 
Efter en kort debat blev regnskabet godkendt. 

4. Forslag  

Forslag fra Frank Roldsgaard: 

Ved uddeling af præmier 

skal det fremadrettet være 

muligt at vælge mellem 

følgende 3 muligheder: 

 1) Øl 

2) Chokolade  

3) Vin   

Begrundelse:  

      Det er ikke alle der nyder 

alkohol. Det er heller ikke alle, 

der drikker vin. Derfor vil det 

være fint, hvis man kunne 

vælge andet. 

 
Efter en kort debat om forslaget blev det på generalforsamlingen 
besluttet at de 3 præmie muligheder fremadrettet vil være muligt. 
 
Det blev også oplyst, at det allerede er prøvet i den sidste del af sæsonen. 
 
 

 

5. Budget herunder fastlæggelse 
    af kontingent 

Kasserer, Birthe V. Sørensen fremlagde budgettet, der er lagt ud på 
hjemmesiden, men også kunne fås ved generalforsamlingen. 
Birger Rahbek foreslog, at medlemmerne evt. selv betalte en større andel 
til maden ved start og slut på sæsonen og julefrokosten for at minimere 
underskuddet næste år. Forslaget vil blive taget op i den nye bestyrelse.  
Der var endvidere forslag om at hæve kontingentet, men budgettet blev 
godkendt uden stigning. 

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

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 

Birger Rahbek var villig til genvalg. 
Ellen V. Jørgensen ønskede ikke genvalg 
Birthe V. Sørensen ønskede ikke genvalg 
Ud over ovenstående ønskede følgende at træde ud af bestyrelsen: 
Inge Sønderlund 
Ove Simonsen 
Hanne Christensen 
 



 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
   (fortsat) 

 

 

Inden selve afstemningen fik de enkelte bestyrelsesmedlemmer mulighed 
for at fortælle, hvorfor de ønskede at blive eller forlade bestyrelsen. 
Birger Rahbek blev genvalgt 
Anna Lindhardtsen nyvalgt 
Helle Frost Roldsgaard nyvalgt 
Rosa Rasmussen nyvalgt 
Hanne Christensen valgte at blive i bestyrelsen endnu et år 
Ove Simonsen valgte at blive i bestyrelsen endnu et år 

8. Valg af to suppleanter for et år Gudrun Klinkby og Poul Erik Mogensen blev genvalgt. 

9. Valg af revisor og  
    revisorsuppleant 

Bestyrelsen foreslog Thorkild Daugaard som revisor og Frank Roldsgaard 
som revisorsuppleant. 
Begge blev valgt for et år. 

10. Eventuelt valg til distriktets 
      generalforsamling 

Formanden, Børge Klinkby blev valgt. 

11. Eventuelt Annalise Thorsen foreslog at sommerens Åbne huse kunne afholdes med 
en aften og en eftermiddagsturnering i stedet for med to aftenturneringer 
pr. uge. 
 
Børge Klinkby efterlyste medlemmer, som ville indgå i spilleudvalgene og 
hjælpe med de forskellige aktiviteter i forbindelse med turneringerne. Der 
var flere, som meldte sig. Børge får dem indpasset i planen. Er der flere, 
som ønsker at hjælpe, er de meget velkomne. Henvendelse til Børge. 
 
Frank Roldsgaard foreslog at referaterne fra bestyrelsesmøderne ikke blev 
lagt på hjemmesiden, da de kunne være medvirkende til misforståelser.  
Endvidere foreslog han at vi dropper top 16, da mange ikke ønsker at 
deltage. 
 
Der blev henstillet til at der ikke blev tygget tyggegummi under spillet, da 
det kunne påvirke modspillerne. 
 
HBC spørgsmål: 
 
Der var kommet et forslag omkring 10-klipskort i forbindelse med 
sommerens Åbne huse. Spørgsmålet vedrører HBC, da det er HBC, som 
arrangerer de Åbne huse. Det vil dog blive taget op her. 
 
Der blev spurgt ind til, hvorfor vores alarmsystem var så dyrt – kr. 4200 pr. 
år. Det blev oplyst af kasserer Karen Marie Bang, at det var korrekt, at der 
blev betalt kr. 4200, men at alarmfirmaet så samtidig sponsorerede kr. 
2000 til HBC. 
 
Til slut roste Kjeld Sørensen dirigenten for den kontante og gode måde at 
lede generalforsamlingen på.  
Endvidere havde han også stor ros til formanden for det arbejde han 
udfører. 
 
Formand Børge Klinkby takkede sluttelig for en konstruktiv 
generalforsamling.       

 
 

         Ove Simonsen, referent Helle Frost Roldsgaard, dirigent 


