Christianshavns Bridgeklub
Generalforsamling 4. april 2022
Til stede: Annie, Pernille, Merete, Elisabeth, Poul Erik, Barbara, Ole,
Finn, Annelise, Benny, Mie, Inger, Ulla, Else, Jan, Fatima og Lotte
Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dagsorden med bilag
udsendt skriftligt til medlemmerne.
Dagsorden
1. Valg af ordstyrer og dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af det reviderede regnskab for 21/22
4. Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse:
5. Ændring af Klubregler
6. Drøftelse af Pokal
7. Datoer for næste sæson
8. Vedtagelse af næste års kontingent og budget
9. Valg af bestyrelse, turneringsudvalg og suppleanter
10. Valg af revisor
11. Evt
Næste sæsons medlemmer
Jubilæum
Klubmesterskab og uddeling af præmier
Ad 1. Valg af ordstyrer og dirigent
Elisabeth blev valgt som ordstyrer og Lotte som referent
Ad 2. Formandens beretning om det forløbne år
Annie bød os alle sammen velkommen og udtrykte glæde over at vi
endelig kunne holde en rigtig generalforsamling efter Corona-nedlukninger de to foregående år.
Vi er kommet fint igennem, og klubben fungerer fortsat godt, og vi
har også fået et par nye medlemmer. Vi har haft 22 spilleaftener, og i
hele perioden har vi kunnet bruge det ekstra lokale. Vi har været op

til 6 borde, og det giver nogle logistikproblemer, for med 24 deltagere kan alle ikke spille alle kort.
Annie takkede Pernille og Merete for at have styret slagets gang i
hendes fraværsperioder og glædede sig også over den hyggelige juleafslutning med dejlig mad.
Til sidst meddelte Annie, at hun gerne vil fortsætte som formand i
den kommende sæson – men derefter vil hun trække sig.
Alle godkendte beretningen uden kommentarer.
Ad. 3 Godkendelse af det reviderede regnskab
Pernille fremlagde regnskabet for regnskabsåret 21/22 og gav det et
par kommentarer med på vejen. Både regnskab og bemærkninger
hertil var udsendt til medlemmerne på forhånd. Vi har haft færre udgifter og endda flere indtægter, så klubben har overskud i perioden også efter at der er købt det dyre ur og alle kort er skiftet ud. Overskuddet skyldes naturligvis de corona-nødvendige aflysninger og
dermed færre udgifter til lokaler, kaffe, præmier, fællesarrangementer mm. Desuden har vi fået flere betalende medlemmer. Kort og
godt: Egenkapitalen er vokset til 26.174 kr. – Pernille oplyste os om,
at al gammel gæld til Beboerhuset nu er afviklet.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Ad. 4. Indkomne forslag
Ingen medlemmer havde indleveret forslag til generalforsamlingen.
Bestyrelsen havde følgende forslag:
Ad 5. Ændring af klubregler
Bestyrelsen havde fremlagt forslag til nye klubregler, som var udsendt på forhånd. De gamle klubregler ligger på hjemmesiden. Det
var nye procedurer vedrørende afbud og den praktiske afvikling af
spilleaftener, bl. a. om mere gensidig hensyntagen. Der var nogle
strammere regler i forbindelse med snak ved bordene og oprydning
ved aftenens afslutning. Dette gav anledning til debat. Turneringsledelsens opgave var ligeledes beskrevet.

Der var et par indvendinger mod de lidt ”skrappe” forbud mod at ytre
sig ved bordene under spillene. Flere andre nævnte det modsatte: At
det kunne være meget forstyrrende, og der kom også et ønske om
ikke at komme med små bemærkninger under selve spillet ved de enkelte borde. Det er en svær balancegang, da bridgespillere jo også
lægger vægt på det sociale samvær, som der blev sagt.
Klubreglerne blev enstemmigt vedtaget og lægges på hjemmesiden.
Ad 6. Drøftelse af pokal
Bestyrelsen foreslog, at vi afskaffede pokalen, der ikke har været i
omløb et par år men nu er skaffet til veje. Et par medlemmer udtrykte skuffelse over forslaget, og da der var et almindeligt flertal for
at bevare trofæet, fik Ulla og Lotte til opgave at bringe den ajour –
incl. sørge for, at dette års vindere får deres navne indgraveret, så de
kan få den overrakt til første spilledag i september.
Ad. 7. Datoer for næste sæson
Bestyrelsen havde udsendt forslag til start- og slutdato for sæsonen,
hvor der i alt satses på 24 spilleaftener.
Forslaget blev livligt debatteret med mange indlæg og forslag, og Merete lagde som revisor afgørende vægt på, at regnskabsåret skal følges. Der var desuden flere forslag om senere startdage og tidligere
slutdage. Der vil nok aldrig være total enighed om spilleperioden, for
vi lever forskellige liv - men dette kompromis fik flertal:
Første spilledag mandag den 12. september 2022
Julefrokost mandag den 12. december 2022
Sidste spilledag mandag den 24. april 2023
Generalforsamling mandag den 30. april 2023
Ad 8. Vedtagelse af næste års kontingent og budget
Forslaget til budget med bemærkninger var udsendt på forhånd.
Bestyrelsen har forhandlet med Beboerhuset og lavet en fin aftale om
brugen af begge lokaler til hver bridgeaften, og budgettet er udarbejdet med den ekstra udgift. Budgettet var også lavet ud fra en forudsætning om uændret kontingent på 1.200 kr.

Adskillige foreslog, at vi kunne nedsætte kontingentet i stedet for, at
egenkapitalen ligger i klubbens bank. Og efter en kort debat, blev vi
blev enige om at nedsætte beløbet til 1.000 kr. for sæson 22/23. Kontingentet skal betales første spilleaften for hele sæsonen.
Da antallet af spilleaftener også var ændret fra de foreslåede 24 til nu
26 spilleaftener, bliver resultatet et underskud på 7.490 kr og budgetteret egenkapital ultimo sæson 22/23 på 18.684 kr.
Ad 9. Valg af bestyrelse, turneringsudvalg, revisor mm
Samtlige poster skulle besættes eller genbesættes, og det blev de - efterfulgt af klapsalver. Der var en stor velvilje til at stille op, og de fleste af klubbens medlemmer gik hjem med en eller to kasketter på.
Bestyrelse:
Formand: Annie Christiansen
Næstformand: Merete Larsen
Kasserer: Pernille Pontoppidan
Suppleant: Inger Liebing
Turneringsledere: Inger og Finn
Regnskabsfører: Birgit, suppleant Fatima
Hjemmeside: Lotte
Opstillerhold: Ole, Ulla og Mie
Afrydderhold: Merete, Benny og Finn
Festudvalg: Benny, Else, Fatima og Jan
Ad 10. Valg af revisor

Elisabeth stillede op og blev enstemmigt valgt
Ad 11. Eventuelt
Næste sæsons medlemmer
Vi er p.t. 20 medlemmer, og 2 har meldt sig til at spille i efteråret, så
vi bliver 22 medlemmer. Annie spurgte, hvad vi syntes om ideen om

at være 22 hver gang kontra at planlægge med oversidderaftener,
som vi gjorde før i tiden. Problemet er, at hvis alle 22 møder op, er vi
6 borde. Som vi erfarede en enkelt aften i foråret 22 er skifteplanen
for 6 borde dårlig (alle spiller ikke de samme kort og nogle, men ikke
alle, er oversiddere - regnskabet bliver ikke retfærdigt). Annie
nævnte, at vi eventuelt kunne spille i to rækker a 3 borde, det ville
hun undersøge. Det gav anledning til flere indlæg, og da klubben har
mange gode og velvillige substitutter, var der flertal for, at vi - som
før - forsøger at finde en substitut i god tid. Folk vil gerne spille så
meget som muligt. Men vi risikerer altså dermed at være 6 borde.
Bestyrelsen lagde vægt på, at vi sendte afbud i så god tid som muligt
– som det også står i de nye klubregler.
Også kagerne kom med til generalforsamlingen. Nogle mente, vi
skulle sætte ambitionen ned og nøjes med kiks og. lign. og en enkelt
foreslog helt at droppe arrangementet. Men vi var enige om at fortsætte som vi plejer, og at det er fint at komme med hjemmebag – og
lige så fint at komme med bisquitter eller andet nemt. Ingen skal
stresse over kagerne!
Jubilæum
Klubben har 25 års jubilæum i den kommende sæson, og Pernille og
Annie fortalte lidt om de ting, bestyrelsen overvejede i den anledning.
Vi kan holde en overdådig juleafslutning, vi vil selvfølgelig invitere
John og Ellis. Det blev drøftet at invitere alle substitutterne med. Vi
kunne udsende en ny udgave af vores folder, vi kunne skrive en artikel til Christianshavneren etc. Lotte fortalte, at John allerede har
skrevet en fin og sjov historie om bridgeklubbens start og første par
år, måske til en folder eller til hjemmesiden.
Den nyvalgte bestyrelse og festudvalget vender tilbage med forslag,
når de har gennemgået mulighederne.
Klubmesterskab og uddeling af præmier
Første parturnering
1. plads: Mie og Pernille
6. plads: Benny og Annelise
Anden parturnering

1. plads: Else og Ulla
6. plads: Elisabeth og Birgit
Tredje parturnering
1. plads: Finn og Ole
6. plads: Annie og Inger
Fjerde parturnering
1. plads: Jan og Ole
Klubmestre Sæson 2021/2022: Finn og Ole – Til Lykke.
Og derefter gik vi over til smørrebrød og fælles hygge

Referat godkendt:
Annie Christiansen
Formand

KLUBREGLER
Klubbens aktiviteter afvikles i henhold til de spilleplaner, som bestyrelsen fremlægger ved
påbegyndelsen af hver halvårssæson. Inden starten af sæsonen meddeles planlagt fravær til
formanden, så det evt. kan indgå i en oversidderplan for sæsonen.
For at klubben kan fungere så godt som muligt, skal følgende forhold respekteres:
Afbud: Planlagt fravær meddeles til Merete (26240870) i så god til som muligt. Ved
akut opstået situation (sygdom mv.) kontaktes Merete ligeledes. Merete vil i videst
muligt omfang søge at skaffe substitutter, så spillet kan afvikles som planlagt. Eventuelle oversiddere spørges først, herefter eksterne substitutter. Hvis man selv skaffer
substitut, skal Merete vide, hvem det er, så hun ikke også kontakter de samme. Merete meddeler opstillerhold og turneringsledelse hvor mange spillere, der kommer
den pågældende dag.
Mødetid: Spillet starter kl 18:30 præcis. Man skal møde i tide til selv at tage sin stol
og hjælpe med at blande kort. Opstillerholdet har inden da arrangeret borde i lokalerne og fordelt skifteplaner.
Holdnumre: Ved ankomst vælger man selv et bord og skriver sig på den fremlagte liste med det holdnummer, der fremgår af skifteplanen for henholdsvis N/S og Ø/V i
første runde.
Turneringsledelsen: Turneringsledelsen udstiller uret i forhold til aftenens turnering.
Hvis der opstår problemer eller tvivl om regler under turneringen, træffer turneringsledelsen afgørelse efter bedste evne.
Spilletider: Turneringer tilrettelægges med en gennemsnitlig spilletid på 7 minutter pr.
spil og med 2 minutter til skift. Når der varsles “5 minutter”/lyder en tone fra uret, må
man ikke tage nyt spil op. Spil der ikke er afsluttet ved spilletidens udløb anføres i
regnskabet som “ikke spillet”. Man skal selv holde øje med uret, skifte når uret ringer
og være klar til ny runde, når uret tæller ned igen.
Tale: Der tales som udgangspunkt så lidt som muligt under spillet og kun så lavmælt,
at det ikke forstyrrer andre borde. Ønsker man at drøfte et spil, må dette kun gøres i
slutningen af runden, hvis der er tid og så lavmælt, at andre ikke kan høre det.
Regnskaber: Nord sørger for kort, fører regnskabet og øst kontrollerer alt og signerer. Begge parter har ansvar.
Aflevering af kort: Efter hver runde lægges kortene videre (af hvem?) som angivet på
skifteplanen, enten “til hvile” eller til det angivne bord.
Afslutning efter sidste spillerunde: Alle bliver siddende til spilletidens udløb/alle er
færdige, så der er ro til koncentration også for de sidste spil. Regnskaber tages ud af
kortmapper. Herefter rydder hver især op efter sig og stiller stol på plads. Afrydderhold stiller borde på plads og lægger materiale i skabet.

