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Referatet af generalforsamlingen blev godkendt af dirigenten, Flemming Larsen 

den 8.maj 2018 

 

GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. april 2018, KL. 18.00 

Referat af Brit Jensen med dagsorden fra generalforsamlingen: 

18.00 - 19.00 Generalforsamling og præmieuddeling 

19.00 - 20.30 Spisning (tilmelding inden generalforsamlingen) 

20.30 - 22.30 Makkerpar turnering med lodtrækning af makkere indenfor 

rækkerne 

1. Valg af dirigent. Flemming Larsen blev valgt. 

2. Formandens beretning. Formanden aflagde beretning, som blev godkendt. 

Beretningen er vedlagt som et bilag. 

3. Aflæggelse af regnskab. Gunna udleverede regnskab og status til de 

fremmødte, som godkendte det. Status og regnskab er vedlagt som bilag. 

4. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag. 

5. Fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, og 

dette blev vedtaget. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

a. Hanne Knudsen (ikke på valg) 

b. Anette Otto (på valg, modtager genvalg). Anette blev genvalgt. 

c. Gunna Steffensen (på valg, modtager genvalg). Gunna blev genvalgt. 

d. Birgitte Sørensen (på valg, modtager genvalg). Birgitte blev genvalgt. 

e. Jens Lundberg (ikke på valg) 

f. Carl Erik Kristensen (ikke på valg) 

g. Brit Jensen (på valg, modtager genvalg). Brit blev genvalgt. 

7. Valg af bestyrelsessuppleanter 

a. Hans-Henning Nielsen (på valg). Hans-Henning blev genvalgt. 

b. Uffe Kjær (ikke på valg) 

8. Valg af revisor 

a. Susanne Post (ikke på valg) 
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b. Ny revisor for Niels Olsen (på valg). Niels er udtrådt af klubben, og 

Preben Jakobsen blev valgt som ny revisor. 

9. Valg af revisorsuppleant 

a. Per Quist Nielsen (ikke på valg) 

b. Preben Jakobsen (på valg). Lone skov Jensen blev valgt som ny 

revisorsuppleant. 

10. Valg af delegerede til distriktets ordinære generalforsamling 

       Hanne Knudsen og Jens Lundberg blev valgt. 

 11. Eventuelt. Ingen punkter. 

 

Generalforsamlingen blev afviklet på ca. 20 minutter med 

deltagelse af 20 personer inklusive bestyrelsen. 

 

Efterfølgende blev der uddelt klubmesterskabspræmier til Hans-

Henning og Per samt vinflasker ud fra opgørelsen af vinpoints i 

de enkelte turneringer samt for bedste handicapscore. 

Oversigterne kan ses på hjemmesiden. 

 

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Jens Lundberg 

som formand, Hanne Knudsen som næstformand, Gunna 

Steffensen som kasserer og Brit Jensen som sekretær. 

Turneringsansvarlig er Jens Lundberg, kortblandere er Anette 

Otto og Brit Jensen. Næste bestyrelsesmøde blev fastlagt til 

torsdag den 7.juni 2018 kl. 19.00 hos Hanne Knudsen. 
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Formandens beretning mandag den 30.april 2018 kl.18.00 i Jyderup Hallen 
 
Velkommen til vores ordinære generalforsamling. Det bliver dermed min første beretning, idet vi 
skiftede lidt rundt på pladserne i bestyrelsen fra nytår. Tak til Hanne for mange år på 
formandsposten. Vi har i år været 40 medlemmer, 26 primære og 14 klubmedlemmer. 
 
Vi sluttede sidste sæson med Top 16 med Gunnar Knudsen, som vinder. 
 
Kortblanding i samarbejde med Svinninge Bridgeklub fungerer godt. Dog virker vores kort snart 
noget slidte og skiftes ud til nye for næste sæson.  
 
Vi spillede som sædvanligt både makkerpar og holdturnering. 
 
I makkerparturneringen gennemførte vi i sæsonen i 2 rækker med 5 og 4 borde og 4 afdelinger 
over 13 gange. Vi har spillet om mesterpoint til den bedste fjerdedel af rækken og om vinpoints til 
nr. 1, 2 og 3 i hver række. 38 personer får vin. 
Klubmestre (flest point i A-rækken gennem hele sæsonen) blev Hans-Henning Nielsen og Per 
Hansen med meget tæt opløb. De fik 1.556 point. 
 
På holdturneringsaftenerne spillede A-rækken holdturnering og B-rækken makkerpar. Før jul 
spillede vi en holdturnering for 5 hold med oversidder. Det betød, at 2 par skiftende fra A-rækken 
spillede med i makkerparturneringen. Efter indstilling på sidste års generalforsamling forsøgte vi 
med holdturnerings undervisning af Susanne Post i begyndelsen af august måned, men der var 
desværre ikke tilslutning. I stedet var der åbent tilbud for hold undervisning en halv time før 
turneringsstarten de første par gange på holdturneringsaftener. Håbet var at vi kunne danne et 
ekstra hold. 
Efter jul fik vi faktisk et ekstra hold med, idet Dianna og Find Heede dannede hold med Minna og 
Peder Jessen. Det blev en fin løsning. B rækkens makkerpar gennemførtes herefter på 3 borde.  
Der blev afviklet en miniholdturnering på den 6. holdaften i efteråret, hvor makkerpar også deltog 
i holdturnering med præmier i hver række efter bedste handicapscore. Det var mit indtryk at 
deltagerne synes godt om turneringsformen, selv om det kræver, at der føres regnskab. Det er 
dog teknisk muligt at lade bridgemate klare hele opgaven uden at føre håndskrevne resultater.  
I forårets 6. holdaften kunne det ikke gå op, da vi kun var 28 deltagere. Måtte derfor opgive 
minihold. Alternativt fik vi oprettet en runde i holdturneringen, hvor hold 1 og 2 mødtes og hold 3 
og 4 mødtes. I B rækken en 3 bords makkerpar. Præmie i hver række med bedste handicapscore.  
 
Den 6. november spillede vi klubsølv i en 5 og 4 bords række med samme kortfordelinger for hele 
landet. Vinderne i A-rk: N/S blev Lene Holst og Lone Skov Jensen. Ø/V Kirsten Østergaard og 
Margit Olsen. Vinderne i B-rk: N/S blev Annette Otto og Henrik Kærgaard. Ø/V Birgitte Keil og 
Henning Klarskov. 
 
Til jul spillede vi enkeltmandsturnering i 3 rækker med lodtrækning over 24 deltagere. Havde lidt 
tekniske udfordringer, da de 2 lånte bridgemate fra Torsdags Bridgeklub ikke havde samme 
version som vores. Heldigvis kunne vi låne 12 bridgemate af Torsdags Bridge. Dermed lykkedes 
det at få turneringen på plads. Vi har senere takket Torsdags Bridge for lån af udstyret. 
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Vi er medlem af Distrikt Vestsjælland, og det giver os ret til at deltage i distriktets officielle 
turneringer. Nedennævnte 13 har deltaget i distriktets turneringer. Det drejer sig om åben par, 
damepar, seniorpar, mixed par, distriktshold serie 1 og klubhold. Tallet angiver, hvor mange 
turneringer, de har deltaget i: Ole S 5, Preben J 4, Kirsten K 4, Hanne K 4, Hans-Henning N 3, Per 
H 3, Lone S 2, Kirsten Ø 2, Margit O 2, Birgitte S 2, Lene H 1, Gunna S 1 og Flemming L 1. Mange 
fine resultater og kvalifikationer til DM. 
Hanne og jeg deltog i distriktets klubledermøde den 2.september, hvor vi fik en del informationer 
om bridge organisation og hvordan andre klubber bærer sig ad. Vi fik info om den nye version 3 i 
bridgecentral, som gradvist ville blive oprettet for klubberne. Den skulle lige testes først. Den er 
dog ikke kommet endnu, men det sidste nye i april måneds udgave af klubnyt fra forbundet er 
nævnt, at versionen nu kommer i løbet af nogle uger. Vi forventer således at være klar til den nye 
sæson. Alt i alt blev det en god dag med masser af gode inspirationer. 
Distribution af Dansk Bridge vil fremover blive leveret klubben som pakkepost for at spare porto. 
Bladet kan derfor fra den nye sæson afhentes i klubben for primære medlemmer. Sommerens 
udgaver bliver kun elektronisk og kan bl.a. læses i en app, som kan fås her i maj måned. 
 
Tilbud om begynderundervisning i september blev annonceret, men der var desværre ikke 
tilslutning.  På Jyderup skole har vi haft skolebridge på programmet, hvor vores bridgeklub har 
været primus motor. Vi underviser en 6. klasse med 25 elever hele skoleåret. Gunna står for 
undervisningen, Hanne, Carl Erik, Hans-Henning og Gunnar hjælper til. Hvis der blev behov for 
flere hjælpere eller afløsere, hjalp andre fra klubben. Stemningen var generelt god, og det går 
godt. Dog kneb det for skoleeleverne med at være fuldt koncentreret hele tiden, men det kender 
vi andre jo også så godt. Vi mangler udspil fra skolen om næste år. Bridge bliver evt. tilbudt som 
valgfag. Vi ønsker gerne, at en fast lærer kan stå for bridgen. 
 
Kigger nu fremad til næste sæson, hvor vi skal have fejret vort 60 års jubilæum. 
Klubarrangement med intern jubilæumsturnering vil finde sted lørdag den 15. september 2018 i 
hallen. Vi spiller først og afslutter med spisning. 
Guldpointturnering er planlagt til søndag den 7.oktober. Der vil komme nærmere om begge dele 
hen på sommeren efter næste bestyrelsesmøde.  
 
Stor tak til jer medlemmer for selv at skaffe substitutter. 
 
Tak til alle, som giver en hjælpende hånd, både med det praktiske og på turneringsaftenerne. 
Tak til bestyrelsen og de gode bestyrelsesmøder. Tak til Hallen for godt samarbejde. 
 
Tak til alle jer medlemmer. Tak for et rart år. Jeg håber, at vi alle sammen ses igen til næste år. 
God fornøjelse med resten af aftenen. 
 
Tak for i år og på gensyn den 3. september. 






