
Referat af generalforsamling for Christianshavns Bridgeklub den 8. 

april 2019, afholdt i Spisehuset, Beboerhuset. 

Formanden bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer. 

 

Punkt 1 - Valg af dirigent og referent  

Inger Liebing blev valgt til dirigent og Lotte Barfod til referent. 

 

Punkt 2 - Formandens beretning 

Formanden Annie Christiansen berettede lidt om årets gang i 

bridgeklubben. Som i alle år har vi sagt farvel til nogle medlemmer men 

til gengæld sagt goddag til nye. Vi har haft en række forskellige 

turneringer: Par-, slange- og holdturneringer, og vi har haft i alt 24 

spilledage.  

Annie takkede samtlige udvalg for deres store indsats – både dem der 

får spilleaftenerne til at køre og dem, der arrangerer vores festlige 

afslutninger.    

Annie udtrykte håb om, at alle vil melde sig til at tage nye opgaver på 

sig, da klubben nu mister tre af de medlemmer, der hidtil har taget en 

kæmpestor tørn. Dels Peter Korsgaaard som turneringsleder, der fik en 

stor tak fra Annie  - men også John og Ellis Kassinger, vores 

mangeårige medlemmer, der oprettede bridgeklubben i sin tid. De flytter 

nu fra Christianshavn, og Annie holdt en sjov og varm tale til de to – og 

den blev senere på aftenen fulgt op af en fin sang samt overrækkelsen 

af et gavekort til en planteskole, så de kan plante et træ i deres nye 

have som erindring fra bridgeklubben. 

John fulgte op på formandens beretning med en lille tale, hvor han også 

takkede for sine og Ellis´ mange gode år i klubben.  

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.  

 
Punkt 3 - Aflæggelse af revideret regnskab 2018/19 
John fremlagde og redegjorde for sæsonens regnskab, der vil blive lagt 
på hjemmesiden.   



 
Regnskabet, der blev enstemmigt godkendt, viste, at klubben havde en 
egenkapital på 22.684 kr. - Det gav anledning til en debat om 
nødvendigheden af at have så stor en egenkapital i vores klub. Det  
endte med en beslutning om at nedsætte medlemskontingentet med 
200 kr. årligt. – Alt andet lige vil det betyde et hug i egenkapitalen på ca. 
4.000 kr. årligt.  
 
Budgettets punkt om udgifter til ekstra lokale gav også anledning til 
debat. Da der udover Peter, Ellis og John måske er to andre, der også 
forlader klubben, blev forsamlingen enig om, at vi starter året med kun 
ét lokale og senere udvider til to, når vi forhåbentligt får nye medlemmer.  
 
Begge vedtagelser betyder at det fremlagte budget bliver justeret, 
hvorefter det bliver lagt på hjemmesiden.  
 
Punkt 4 - Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse 
Ingen forslag fra medlemmerne. 
 
A. Kontingent 
Bestyrelsen foreslog, at vi fremover betaler for hele sæsonen på én 
gang. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.  
 

B. Sæsonens længde 

Der var en livlig debat om sæsonstarten, da klubbens medlemmer har 

forskellige opfattelser af, hvornår sommeren slutter. Efter afstemning 

blev det vedtaget, at 1.spilledag skal være 16. september. Sidste 

spilledag i 2019 vil være 9. december med juleafslutning ugen efter den 

16. december.  

I 2020 starter vi mandag den 6, januar, har sidste spilledag den 23. 

marts og generalforsamling den 30. marts. – Som i år er dagene 

planlagt ud fra påskens placering.  

Det giver i alt 25 spilledage i den kommende sæson.  

Under dette punkt kom diskussionen op om ”oversidderdage”, som ikke 

var så populære blandt alle medlemmer. Forsamlingen opfordrede det 

kommende turneringsudvalg til at udforme turneringplanerne sådan, at 



ingen par får en ”oversidderdag”, men at det til gengæld medfører, at vi 

på skift kan risikere at sidde over i en enkelt runde. 

 

 

 

Punkt 6 - Valg af tillidsposter  
 
Valg af bestyrelse  
 Annie Christiansen og Inger Liebing blev genvalgt, Pernille Pontoppidan 
blev valgt som nyt medlem og Ole Brunhøj blev genvalgt som suppleant. 
– Annie fortsætter som formand, og Pernille bliver vores nye kasserer.  

 
Valg af turneringsudvalg og turneringsekspert  
Jan Munk og Herdis Olsen blev valgt som turneringsledere, der 
fastsætter spilleplanerne og udarbejder startlister. Peter Schreiner blev 
valgt som turneringsekspert, så vi på spilleaftenerne kan gå til ham og få 
at vide, hvad straffen er for at melde uden for tur eller glemme at 
bekende kulør!!  
 
Valg af regnskabsfører 
Birgit Hansen blev valgt, og hun har allerede overtaget arbejdet fra 
John. Fatima Olsen blev valgt som suppleant. 

 

Valg af opstillerhold  

Else Olsen, Ulla Loft, Mie Bruhn, Herdis Olsen og Gitte Smidt-Jensen 

blev valgt. 

 

Valg af afrydderhold 
Merete Larsen, Benny Pedersen, Peter Schreiner og Finn Høj blev 
valgt. 
 
Valg af festudvalg  
Jan Munk, Benny Pedersen blev genvalgt og Else Olsen nyvalgt til 
gruppen. 
 



Valg af hjemmesideansvarlig 
Annie Christiansen blev valgt. 
 

Punkt 7. Valg af revisor 

Merete Larsen blev valgt. 

 

Punkt 8 - Eventuelt  

Ingen punkter herunder.  

 

Formanden afsluttede generalforsamlingen med en tak til dirigent og 

referent. – Og så gik vi over til at spise den dejlige festbuffet, som Jan 

og Benny havde lavet. 

 

 

 


