
 

 

Generalforsamling  april 2021  
 
1. Formandens beretning  
2. Aflæggelse af det reviderede regnskab for 19/20 og 20/21 

3. Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse  
4. Vedtagelse af næste års kontingent og budget  
5. Valg af bestyrelse, turneringsudvalg og suppleanter  
6. Valg af revisor  
7. Evt  

Næste sæsons medlemmer  
Klubmesterskab og uddeling af præmie  
   

   
  
 
Ad 1. Formandens beretning om det forløbne år 

   
Velkommen alle sammen til denne meget utraditionelle generalforsamling.  Vi 
besluttede i bestyrelsen, at dette igen var den bedste måde at få det gjort på. Vi 
savner vores hyggelige samvær ved denne funktion og glæder os til at genoptage 
dette næste sæson. 
   
 Siden Foråret 20 har livet været præget af Covid-19. Sæsonen 20/21 bestod af 5 
aftener, før vi måtte lukke ned. Dog er det lykkedes os at holde forbindelsen ved 
lige gennem BBO, hvor der er stor aktivitet af medlemmer fra vores klub. Alle er 
velkomne til at deltage, og hvis der nogen, der har brug for hjælp til at komme i 
gang, stiller jeg mig gerne til rådighed.  
 
Ad. 2 Aflæggelse af det reviderede regnskab 
 
Regnskabsåret 19/20: Der blev udsendt et foreløbigt regnskab sidste år, fordi 
regnskabet var udarbejdet, inden vi uventet måtte lukke ned. I det foreløbige 
regnskab var årets resultat et underskud på 1.726 kr. Dette underskud er i det 
korrigerede regnskab 1.591 kr. Vi sparede på lokaleleje med færre spilleaftener, 
men fik som noget nyt oplyst, at de priser, vi havde fået på kaffe og the, var eks. 
moms. 
 
Det betyder, at egenkapitalen ultimo rettes fra 20.958 kr til 21.093 kr. Da vi sta-
dig ikke havde faktura fra Beboerhuset var skyldige omkostninger 13.374 kr. 
 
Regnskabsåret 20/21: Vi startede med at være kun 14 betalende medlemmer og 
havde ekstraordinært fastsat kontingentet for hele året til kun 850 kr. Da vi 
måtte lukke ned efter 5 spilleaftener, besluttede bestyrelsen at tilbagebetale kon-
tingent, så året regnskabmæssigt gik i nul. Medlemmerne fik hver tilbagebetalt 
600 kr. Vi havde ingen udgifter til programmet Wix.com til hjemmesiden, da den 
var blevet lukket ned, og vi besluttede at vente med at genetablere. Årets resultat 
blev et overskud på 82 kr. Egenkapitalen ultimo er nu 21.175 kr. Skyldige om-
kostninger til Beboerhuset er vokset til 15.474 kr.  
 



 

 

Ad. 3.  Indkomne forslag 
 
Der er ingen forslag fra medlemmer. 
   
Bestyrelsen foreslår sæson 21/22 kommer til at se således ud:  
   
20/9/21 Første spilleaften af efterårssæsonen  
13/12/21 Julefrokost  
10/01/22 Første spilleaften af forårssæsonen  
25/04/22 Generalforsamling 
  
Der er regnet med 12 spilleaftener efterår og 13 forår. Vi spiller ikke til julefro-
kost eller til generalforsamling. 
  
   
  Ad 4.  Vedtagelse af næste års kontingent og budget  
 
Budgettet for 21/22 er ligeledes vedhæftet. 
 
Forudsætningen for budgettet er uændrede priser i Beboerhuset, at vi lejer 1 lo-
kale og at vi er 18 betalende medlemmer. Budgettet er lavet lidt “groft”, bl.a. ken-
der vi ikke prisen for genetablering af hjemmesiden. Kontingentet  for medlem-
skab sæson 21/22 foreslås at være 1.200 kr., dette beløb skal falde 1. spille aften. 
Der budgetteres med et underskud på 450 kr. 
   
 
Godkendelse af regnskab og Vedtagelse af budget .  
Hvis der ikke foreligger response inden 01/05/21, anses det for accept.   
 
Spørgsmål kan stilles til Pernille. 
   
Ad 5. Valg af bestyrelse, turneringsudvalg og suppleanter 
 
Vedtagelse af tillidsposter.  Jeg har kopieret fra sidste sæson og håber på, at alle 
stiller op igen til efteråret. Der er enkelte medlemmer, som jeg ikke har hørt fra 
(Gitte og Herdis), så der er et par huller, der skal udfyldes. Peter Schreiner er 
ikke længere i stand til at klare turen eller trapperne til og i beboerhuset.  
   
Bestyrelsen ser på nuværende tidspunkt således ud:  
   
Formand: Annie Christiansen  
Næstformand: Merete Larsen 

Kasserer: Pernille Pontoppidan  
Suppleant: Inger Liebing 
Revisor: Merete Larsen (se nedenfor) 

   
For sæson 21/22:   
 
Annie, Inger,  Pernille og Merete stiller op til genvalg 



 

 

   
De følgende poster har været dækket således:  
   
Turneringsledere: Annie og Merete  
   
   
Turnerings ekspert: MANGLER 

   
Regnskabsfører: Birgit Hansen, suppleant Fatima Olsen  
   
Hjemmeside: Lotte Barfod 

   
Opstillerhold: Else Olsen, Ulla Loft, Mie Bruhn og Pernille 

   
Afrydderhold: Merete Larsen, Benny Pedersen  og Finn Høj  
   
Festudvalg:  Benny Pedersen , Else Olsen, MANGLER  
   
Ad 6. Valg af revisor 
 
Vi mangler en revisor. Merete har derfor igen revideret regnskabet. Er der no-
gen, det vil afløse hende? 

   
Det er en lidt utraditionel facon at afholde GF på, derfor beder jeg jer om at læse 
dette grundigt igennem. Beslut Jer for, om I vil varetage de samme funktioner i 
næste sæson, eller om der er nogen, som gerne vil byde ind på at hjælpe på en af 
posterne. Igen, foreligger der ikke noget svar, eller indsigelser inden  
(01/05/2021) , antages det som accept.  
   
 Ad 7. Næste sæsons medlemmer 
 

Der har været stor tilslutning til at spille til efteråret. Som det ser ud i øjeblikket 
spiller vi ved 4 borde med et oversidder par. Vi håber på måske at finde et par 
mere, og  vi lejer så det tilstødende lokale om muligt.  Alle er vi klar over, at det 
er med forbehold, altså afhængig af hvordan verden ser ud mht covid 19.  
 
Klubmesterskab og uddeling af præmie. Dette punkt er af gode grunde udgået. 
 
Til slut ønsker vi jer alle en god sommer, og vi håber og tror på, at vi ses til efter-
året. Jeg ser frem til at høre fra jer.  
  
 

Mange Hilsner, pas på jer selv og på hinanden.  
 
 
På vegne af bestyrelsen,  
 
Annie Christiansen 
Formand, Christianshavn Bridgeklub 
17. april 2021 



 

 

 
 
 
 

Regnskab 19/20     Chr.Bridge - Budget 20/21   

     

DRIFT   DRIFT  

   

1 lokale - 22 medlemmer - 26 spilleafte-
ner  

Indtægter   Indtægter  

Kontingenter - Aktive 21250  Kontingenter - Aktive 22000 

Julefrokost -salg 225  Julefrokost - salg 225 

Ekstr.ord. Indtægter   Ekstr.ord. Indtægter 0 

     

Indtægter i  alt 21475  Indtægter i  alt 22225 

     

Udgifter   Udgifter  

Leje af lokaler 6600  Leje af lokaler 7800 

Kaffe og The 5109  Kaffe og The 4200 

Kager 83  Kager 200 

Julefrokost 3201  Julefrokost 3500 

Præmier 2301  Præmier 2800 

Rekvisitter 1447  Rekvisitter 1000 

Bestyrelsesmøder 510  Bestyrelsesmøder 500 

Generalforsamling 2156  Generalforsamling 2500 

Internet og webhotel 997  Internet og webhotel 1000 

Kontor, Tryk mv. 170  Kontor, Tryk mv. 300 

Diverse 492  Diverse 500 

     

Udgifter i alt 23066  Udgifter i alt 24300 

     



 

 

Resultat - Underskud -1591  Resultat - Underskud -2075 

     

STATUS 21475  STATUS  

     

Indestående Bank 34467    

Tilgodehavender 0    

Aktiver i alt 34467    

     

Egenkapital primo 22684  Egenkapital primo 21093 

Årets Underskud -1591  Årets underskud -2075 

Egenkapital ultimo 21093  Egenkapital ultimo 19018 

Skyldige omkostnin-
ger 13374    

Passiver i alt 34467    

     

Budget godkendt på generalforsamlingen, den 30.03.2020  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskab 20/21     Chr.Bridge - Budget 21/22  

     



 

 

DRIFT   DRIFT  

   1 lokale - 18 medlemmer 24 spilleaftener  

Indtægter   Indtægter  

Kontingenter - Aktive 3500  Kontingenter - Aktive 21600 

Julefrokost -salg   Julefrokost - salg  

Ekstr.ord. Indtægter   Ekstr.ord. Indtægter 0 

     

Indtægter i  alt 3500  Indtægter i  alt 21600 

     

Udgifter   Udgifter  

Leje af lokaler 1500  Leje af lokaler 7500 

Kaffe og The 600  Kaffe og The 3750 

Kager 135  Kager  

Julefrokost   Julefrokost 2700 

Præmier 399  Præmier 2200 

Rekvisitter 377  Rekvisitter  

Bestyrelsesmøder 48  Bestyrelsesmøder  

Generalforsamling 0  Generalforsamling 2700 

Internet og webhotel 59  Internet og webhotel 1600 

Kontor, Tryk mv.   Kontor, Tryk mv.  

Diverse 300  Diverse 1600 

     

Udgifter i alt 3418  Udgifter i alt 22050 

     

Resultat - Overskud 82  Resultat - Underskud -450 

     

STATUS   STATUS  

     

Indestående Bank 36649    



 

 

Tilgodehavender 0    

Aktiver i alt 36649    

     

Egenkapital primo 21093  Egenkapital primo 21175 

Årets overskud 82  Årets underskud -450 

Egenkapital ultimo 21175  Egenkapital ultimo 20725 

Skyldige omkostnin-
ger 15474    

Passiver i alt 36649    

     

  

 


