
 

Horsens, den 6. september 2021 
 
 

 

  Referat af klubbens ordinære årlige generalforsamling afholdt torsdag den 2. september 2021 kl. 18:30       

   i Horsens Bridgecenter, Absalonsgade 9, 8700 Horsens. 

 

 

Velkomst Formand Børge Klinkby bød velkommen. 
Der var mødt 35 medlemmer op til generalforsamlingen. 
 

1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Lene Madsen 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 en kort debat tog generalforsamlingen beretningen til efterretning. 
Børge Klinkby takkede Birger Rahbek for det store arbejde han havde lagt 
i klubben gennem de mange år i bestyrelsen.    

 

3. Godkendelse af det 
     reviderede regnskab 

Kasserer Helle Frost Roldsgaard fremlagde klubbens årsregnskab 2020/21. 
Der har været et underskud på kr. 5.391. Regnskabet er lagt ud på klub-
bens hjemmeside, men kunne også fås ved generalforsamlingen. 
Efter en kort debat blev regnskabet godkendt. 

 
4. Budget herunder fastlæggelse 

    af kontingent 

Der er lavet et budget for regnskabsåret 2021/22. Budgettet er baseret på 
at der er 32 medlemmer torsdag og 48 medlemmer tirsdag. Der er i bud-
gettet regnet med et underskud på knap kr. 25.000 for sæson 2021/22. 
Budgettet er baseret på, at der skæres ned på præmier og tilskud til ar-
rangementer i forbindelse med sæsonstart og - afslutning. Der er ikke kal-
kuleret med kontingentforhøjelser i indeværende sæson.  
Der blev spurgt om en kontingentforhøjelse kunne komme på tale for at 
minimere underskuddet. Det blev nævnt, at vort kontingent er lavt i for-
hold til visse andre bridgeklubbers. Bestyrelsen vil tage emnet op og 
komme med forslag. I sæson 2021/22 vil der dog ikke ske ændringer i kon-
tingentet. 
 

5. Indkomne forslag:  

    a. Orientering fra HBC herunder 

regnskab for 2020 

    b. Er det muligt at undgå at skaf-
fe substitut ved forfald, og at et 
helt par således ikke møder op – 
som det er i Åparken? Hvis det 
giver problemer med uddeling af 
præmier hver gang, kunne der 
måske opkræves 5 kr. ekstra i 
kontingent. Venlig hilsen Jette 
Friis 

   

 

a. Karen Marie Bang, kasserer for HBC, gennemgik HBC regnskab for 
2020. Efter afdrag på prioritetslån blev likviditeten forringet med kr. 
6.319 i 2020. Den økonomiske situation i 2021 ser ikke så godt ud, så 
det er blevet besluttet, at huslejen pr. stol pr. medlem pr. gang fra 
den 15. maj er hævet fra kr. 17,00 til kr. 20,00. 
Børge Klinkby opfordrede alle til hjælpe med at få flere nye medlem-
mer. 

b. Helle Frost Roldsgaard fortalte, at forslag b. havde været forsøgt i 
klubben, men at det ikke havde været den store succes.  
Annalise Thorsen fortalte, at et lignende system bliver benyttet ons-
dag eftermiddag. Hun opfordrede til, at de, der ønskede en mere flek-
sibel tilknytning, var meget velkomne onsdag eftermiddag. 
Der blev lavet en afstemning om forslaget: 
11 for, 16 imod og 3 hverken for eller imod. 
 
 



 

5. Indkomne forslag: (fortsat) 

 c. Bestyrelsen foreslår, at klubaft-
ner starter kl. 18.30 

 

c. Der vil ikke blive ændret ved spilletidspunktet i indeværende sæson.  
Der blev opfordret til, at man ikke holdt for lange kaffepauser og at de 
som er lidt langsommere spillere, forsøger at øge tempoet en smule 
så andre ikke skal vente alt for meget. 
Der blev lavet en afstemning om forslaget fremadrettet: 
17 for, 8 imod, 7 hverken for eller imod. 
Det blev besluttet at vi afprøver kl. 18:30 ved de Åbne Huse i løbet af 
sæsonen. 
 

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

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 

Birger Rahbek afgår efter tur, modtager ikke genvalg.  
Bestyrelsen foreslår Arne Busch Laursen indvalgt i bestyrelsen i stedet for 
Birger Rahbek. 
Helle Frost Roldsgaard afgår efter tur, modtager genvalg. 
Anna Lindhardtsen ønsker at træde ud af bestyrelsen. 
Bestyrelsen foreslår Jan Hymøller indvalgt i bestyrelsen i stedet for Anna 
Lindhardtsen. 
Arne Busch Laursen blev nyvalgt. 
Helle Frost Roldsgaard blev genvalgt. 
Jan Hymøller blev nyvalgt. 
 

 8.  Valg af to suppleanter for et år Bestyrelsen foreslår Lene Madsen og Leif Arild valgt som suppleanter. De 
blev begge valgt. 
 

 9.  Valg af revisor og  
      revisorsuppleant 

Bestyrelsen foreslår Hanne Christensen valgt som revisor og Hans Jørgen 
Mogensen valgt som revisorsuppleant. Begge blev valgt. 
 

10. Distriktets bestyrelse Bestyrelsen havde ingen forslag til distriktets bestyrelse. Der var ingen af 
de tilstedeværende, som ønskede at stille op.  
 

11. Eventuelt Kjeld Sørensen spurgte, om der ville blive opsat en ny hjertestarter, da 
den gamle jo er blevet pillet ned på grund defekt. Bestyrelsen har beslut-
tet, at der ikke genopsættes en ny, da der på nuværende tidspunkt fore-
findes én tæt på. Helle Frost Roldsgaard vil dog kontakte Trygfonden for 
at undersøge, om vi eventuelt kan få én monteret for et rimeligt beløb. 
Der var andre, som mente, at det kunne lade sig gøre uden betaling. Vi vil 
få besked om dette er muligt. 
Poul Erik Mogensen rejste sig og roste formand Børge Klinkby for det sto-
re arbejde han lægger i klubben.  
 

 
 

         Ove Simonsen, referent                     Lene Madsen, dirigent 


