
Jyderup Bridgeklub
Generalforsamling, den 6.september 2021 kl. 18. Jyderup Hallen

1. Valg af dirigent: Flemming Larsen blev valgt som dirigent. 2 stemmetællere: Preben 
Jakobsen og Per Hansen

2. Formandens beretning blev godkendt. Uddeling af flasker. Hold: 1 flaske til hver for 
1.præmie til Preben J, Susanne Post, Lone Skov J og Per H. Største handicapforbedring: 
Susanne Sø, Susanne F og Brit J. Makkerpar: vinpoint. 1 flaske til hver Per H, Lone S J, 
Margit O, Kirsten Ø, Ole S og Hans-Henning N.

3. Regnskabet blev godkendt med overskud kr. 1358,06

4. Indkomne forslag: Vedtægtsændringen af § 10 blev vedtaget

5. Fastlæggelse af kontingent: Sæson 2021-22 betales der ikke kontingent for turneringerne, 
men kr.328,00 af primærmedl. og 68 af klubmedl. til DBF

6. Valg af bestyrelse: Jens L, Carl Erik K. og Hanne K. blev genvalgt til bestyrelsen

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: Arne Jakobsen og Dennis Cederholm blev valgt som 
bestyrelsessuppleanter

8. Valg af revisor: Susanne Sørensen blev genvalgt som revisor

9. Valg af 2 revisorsupp: Lone Skov og Ole Svinth revisorsuppleanter for 1 år

10. Formanden Brit Jensen valgt til Distrikst Vestsjs generalforsamling

11.Eventuelt: Per Hansen fortsætter med bordopstilling.

Godkendt af dirigent: 

Referat, noteret af Hanne Knudsen den 8.september 2021

Min Computer
Gul seddel
Dodkendt og underskrevet af dirigent Flemming Larsen den 8.september 2021



Årsberetning for Jyderup Bridgeklub 2020/2021

Velkommen til generalforsamlingen, som grundet Coronarestriktionerne ikke kunne finde sted i 
april måned. Desuden velkommen til den nye bridgesæson.

Turneringer
Som bekendt har der ikke været mange muligheder for at spille bridge på grund af de forskellige 
forsamlingsforbud. 
Makkerpar: Vi nåede at få afviklet makkerpar den 7. og 21. september samt den 5. oktober. Der blev
uddelt vinpræmier med 1 flaske til: Per, Lone, Margit, Kirsten,Hans-Henning og Ole, i alt 6 flasker. 
Overskydende/ resterende vinpoints overføres til sæson 2021-2022.
Klubmesterskabs stillingen: Points overføres til næste sæson. 

Holdturnering: Holdturneringen blev afholdt den 14. og 28. september samt den 19. oktober. Vinder
blev Prebens hold med Susanne P, Lone og Per, bedste handicap: Susanne Freese (-0,89), Susanne 
S. og Brit (-0,74), alle får 1 flaske vin, i alt 7 flasker.
Herefter var det desværre ikke muligt at få gennemført resten af efterårssæsonen, og forårssæsonen 
kom aldrig i gang.
Nu er en stor del af befolkningen blevet vaccineret mod Covid 19, og dette vil forhåbentlig betyde, 
at vi kan få en normaliseret bridgehverdag igen.

Lokalt i klubben
Der har været afholdt et bestyrelsesmøde den 12. oktober, hvorefter mødeaktiviteten blev indstillet.
På generalforsamlingen blev spørgsmålet om vinpræmiernes fordeling taget op. Vi har gennemgået 
fordelingen, som viser, at 24 af 28 deltagere fik en vinpræmie, så herefter mener vi ikke, at den 
nuværende fordeling skal ændres. På generalforsamlingen blev der vedtaget en ændring i klubens 
vedtægter, paragraf 2, hvorefter bestyrelsen fremover består af fem personer, hvor de tre er på valg i
de ulige år, mens de to er på valg i de lige år.

Titelskift ?

Udvikling i klubben
I september måned var vi 23 medlemmer, hvoraf de 14 er primær medlemmer.
I efteråret gennemførte Hanne begynderundervisning for otte spillere, og håbet er, at nogle af disse 
vil fortsætte i klubben.

Nyt begynderhold til efteråret?
Deltagelse i turneringen med færre spil og evt. middelscore for ikke spillede spil? KH

Kontingent
Da medlemmerne ikke har fået det optimale for deres indbetaling til klubben, har bestyrelsen 
besluttet  følgende kompensation:
Medlemmerne ikke skal betale indskud for turneringer i sæsonen 2021/22 og de, som har betalt for 
kaffe i den forrige sæson, vil få kaffe i sæsonen 2021/22 for 60 kr. (260-200). 

Distrikt Vestsjællands generalforsamling
Den 12. september 2020 afholdt Distrikt Vestsjælland den årlige generalforsamling, hvor Hanne og 
Brit deltog. Distriktet samarbejder med Distrikt Østsjælland, Distrikt Storstrøm og Distrikt 
Bornholm blandt andet med fælles turneringer, som dog hurtigt måtte aflyses på grund af Corona. 
Efterfølgende har det været muligt at spille nogle af turneringerne virtuelt.



Informationskanaler
Vores hjemmeside, som Jens bestyrer, har været et vigtigt kommunikationsmedie under pandemien. 
Nyhedsbreve fra DBf er videresendt til alle medlemmer. Bridgebladet er under pandemien blevet 
lagt i medlemmernes postkasser.

Tak
Tak til alle, som hjælper til med at stille borde op m.m. og tak til Hallen for et godt samarbejde. Tak 
til jer medlemmer for nogle gode bridgeaftener inden nedlukningen, og jeg håber, at vi får mange 
flere af dem i den nye sæson. Tak til bestyrelsen for det forløbne års arbejde.
Også sæsonen 2020/2021 blev en meget usædvanlig sæson, men forhåbentlig bliver vi skånet for 
nye nedlukninger i den kommende sæson.



Jyderup Bridgeklub
Regnskab 1-4-2020 til 31-3-2021

Indtægter: Året til dato
1.01 Kontingent

DBf 5.204,00 5.200

Turn 10.030,00 0

Undervisn 2.800,00 2.800

Kaffe/te 2.910,00 810

Restance/forud 10,00
Kontingent medl. over 25 år 20.954,00 8.810

Kontingent medl. under 25 år 0,00 0

1.02 Generalfors
Forfriskning -300,00 -300,00 -300

1.03 Top16 0,00
1.04 Juleafslutning 0,00
1.05 Renter 0,00

Indtægter i alt 20.654,00 8.510

Udgifter:
2.01 Kontingent til DBf -5.204,00 -5.200

2.02 Mesterpoints -317,50 -330

2.03 Klubsølv 0,00 -240

2.04 EDB/materiel -239,60 -500

2.05 Bordopstilling -700,00 -2.900

2.06 Annonce -1.345,00 -1.350

2.07 Præmier 2019-20 -4.900,00 0

2.08 Kaffe/te 2019-20 -3.240,00 -810

2.09 Bestyrelsesmøder -200,00 -1.000

2.10 Bankgebyr -300,00 -300

2.11 Andet
Håndssprit -514,84
Undervisn -2.335,00 -2.849,84 -3.000

Udgifter i alt -19.295,94 -15.630

Overskud 1.358,06 -7.120

Budg.21-22
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Jyderup Bridgeklub
STATUS

Aktiver:
Kasse 1-4-2020 0,00
Bankbeholdning: 1-4-2020 23.369,21
Overskud 2020-21 1.358,06
Egenkapital dags dato 24.727,27

Passiver:
Kasse 31-3-2021 0,00
Bankbeholdning 31-3-2021 24.727,27
Balance 24.727,27

Bestyrelsens erklæring:

Jyderup, den  6.september 2021 (generalforsamlingen)

________________ ________________
Formand Kasserer

________________ ___________________ _______________
Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem

Revisorernes erklæring:

Gennemgangen gav ikke anledning til forbehold eller øvrige bemærkninger.

(accept via mail 14.04.2021) (accept via mail 14.04.2021)
Susanne Sørensen Preben Jakobsen
Revisor Revisor

Vi har herunder stikprøvevist efterprøvet bilagene, kontrolleret at modtagne tilskud er anvendt til det/de 
tildelte formål, og vi har påset likvidernes tilstedeværelse.

Vi har gennemgået regnskabet (resultatopgørelse, balance og noter) og har som en del heraf 
kontrolleret, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med regnskabsprincipperne i 
Administrationsgrundlaget for Kultur Fritid og Fællesskab i Holbæk Kommune samt 
Folkeoplysningslovens kapitel 8 og tilhørende bekendtgørelser.

Vi bekræfter med vores underskrift, at vi har godkendt regnskabet og herunder anser regnskabet for at 
være aflagt i overensstemmelse med regnskabsprincipperne i Administrationsgrundlaget for Kultur Fritid 
og Fællesskab i Holbæk Kommune. 

Vi bekræfter samtidig, at evt. modtagne tilskud fra Holbæk Kommune er anvendt til det/de tildelte 
formål samt, at de er anvendt i overensstemmelse med Folkeoplysningslovens bestemmelser
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