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Formandens beretning om det forløbne år: 
 
Velkommen alle sammen til denne meget utraditionelle generalforsamling.  Vi 
besluttede i bestyrelsen at dette var den bedste måde at få det gjort. Vi savner 
vores hyggelige samvær ved denne funktion og glæder os til at genoptage dette 
næste år. 
 
Bridge sæsonen 19/20 har mildest talt været noget anderledes end hvad vi har 
været vant til de sidste 22 år. Startede lidt  på bar bund , uden vores John som 
var en meget stor hjælp til en lidt uerfaren formand, dertil havde vi ingen 
turneringsleder så også der var der udfordringer.  Vores hjemmeside lå ligeledes 
stille,  men med stor indsats  fra nogle flittige og kreative  medlemmer  fik 
sæsonen op og køre .  Med ny funktion i klubben, substitutleder, fik vi klaret at få 
dækket tilmeldte og frameldte medlemmer, samt flexabilitet fra alle i forhold til 
oversidderpar og omlægning ad dette.  
 
Vi fik spillet nogle slange turneringer  og parturneringer både forår og efterår, 
med hyggeligt samvær . Julefrokosten var yderst vellykket , og et besøg fra John 
var meget velkomment. Der var god fordeling af vin præmier, næsten alle var 
repræsenteret.  
 
Foråret 20 har været præget at  Covid-19 også kendt som coronar.  Dette kostede 
os  tre spilleaftener. Det er noget vi ikke kan kontrollere. Der har været stor 
aktivitet af medlemmer fra vores klub som har fundet sammen på BBO. 
 
Jeg vil gerne sige tak til alle  medlemmer , for jeres tålmodighed og stabilitet i 
fremmøde. Der er mange i klubben som har lagt et stort arbejde i at få alt dette til 
fungere, som altid er der ildsjæle, og disse vil jeg yde en extra tak.  Til Lotte, for  
arbejdet med hjemmesiden,  startede på bar bund uden at kende noget til 
hjemmeside,  det kører. Flot klaret.  Til Birgit for altid at være præcis og hurtig 
med regnskaberne,  og så til Merete, som fik tilføjet en højst tiltrængt funktion i 
kluppen, substitutleder.  Merete’s funktion har været uundværlig, et kæmpe 
stykke arbejde. Ligeledes er Merete også initiativ tageren til til online spil, noget 
som kan komme alle til gode . Et kæmpe tak til Merete. 
 
Ad 2  



se vedlagte regnskab fra Pernille 
 
ad 3.  
 
Bestyrelsen foreslår sæson 20/21 kommer til at se således ud: 
 
14/9/20 Første spilleaften af efterårs sæsonen 
14/12/20  julefrokost 
11/01/21  første spilleaften af forårs sæsonen 
30/03-11/4 /21 påskeferie  
19/04/21 General forsamling OG spilleaften 
 
der er regnet med 13 spilleaftener i hvert halvår.  
 
Ligeledes foreslår vi at spille uden faste oversidder par, afhængig af antallet af 
medlemmer , spiller vi med et oversidder bord. 
 
 
Ad4. 
 
Vi har sparet en del i år grundet husets lukning den første planlagte spilleaften, 
og de tre spille aftener vi er gået glip af grundet covid-19. Derfor har vi besluttet 
at nedsætte næste års kontingent til 850 kr for både forårs og efterårs sæson. 
Betaling af dette beløb skal falde på første spilleaften. 
 
Vedtagelse af budget ( indsæt svarfrist dato), hvis der ikke foreligger et svar 
inden denne dato, anses det for accept. 
 
Ad 5 
 
Vedtagelse af tillidsposter er  ( indsæt svarfrist dato), hvis der ikke foreligger et 
svar / indsigelse/ opstilling inden denne dato, anses det for accept. 
 
 
 
 
Bestyrelsen ser på nuværende tidspunkt således ud: 
 
Formand: Annie Christiansen 
Næstformand: Inger Liebing 
Kasserer: Pernille Pontoppidan 
Suppleant: Ole Brunhøj 
 
For sæson 20/21:  
 
Merete Larsen stiller op som næstformand (efter kraftig opfordring) 
Inger Liebing herefter som supleant 
 
 



 
De følgende poster har været dækket således: 
 
Turnerings ledere: Annie 
Som I kan se er leder i flertal, så hvis en har lyst til at til at hjælpe mig ville jeg 
være taknemmelig- 
 
 
Turnerings ekspert: Peter Schreiner 
 
Regnskabs fører: Birgit Hansen, suppleant Fatima Olsen 
 
Hjemmeside: Lotte 
 
Opstiller hold: Else Olsen, Ulla Loft, Mie Bruhn, Herdis Olsen og Gitte Smidt-Olsen 
 
Afrydder hold: Merete Larsen, Benny Pedersen, Peder Schreiner og Finn Høj 
 
Fest udvalg: Jan Munk, Benny Pedersen og Else Olsen 
 
 
Der en lidt utraditionelt 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 inden eller indsigelser inden( 
indsæt dato)  , antages det som accept. 
 
AD 6 
 
Denne post kan ikke længere dækkes af Merete, så vi har brug for en frivillig 
 
AD 7 
 

1. Hvor mange ved på nuværende tidspunkt om de spiller igen , og med de 
samme makkere til  næste år?  

2. Resultater og præmieuddeling 
 

 


