
Jyderup Bridgeklub
Generalforsamling 25.april 2022 kl. 18.00 Jyderup Hallen

Program:
18.00 -19.00     Generalforsamling og præmieuddeling.
19.00 - 20.30     Spisning (klubben betaler maden). Anfør deltagelse på seddel.
20.30 - 22.30     Anders And makkerparturnering med lodtrækning om makker.

Forslag som ønskes behandlet under punkt 4 "Indkomne forslag" skal være for-
manden Brit i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning

3) Regnskab

4) Indkomne forslag

5) Fastlæggelse af kontingent (turneringsindskud, DBf kontingent + kaffe)

6) Valg af bestyrelse
    a. Brit Jensen (villig til genvalg)
    b. Hans-Henning Nielsen (do)
     (Ikke på valg: Jens Lundberg, Hanne Knudsen og Carl Erik Kristensen) 

7)  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

8)  Valg af revisor Preben Jakobsen. Susanne Sørensen (ikke på valg)

9)  Valg af 2 revisorsupp. Ole Svinth og Lone Skov (de er kun på valg
for 1 år ad gangen)

10)  Valg af delegerede til Distrikt Vestsjællands ordinære generalfs.

11)  Eventuelt

Oprettet 14-3-2022



Årsberetning for Jyderup Bridgeklub 2021/2022

Denne sæson kunne næsten afvikles uden Corona restriktioner. Efteråret som planlagt, 2. halvår med start fra den 17.
januar. 
Første spilledag var den 6. september, hvor vi startede med den udsatte generalforsamling fra forrige sæson. 
Beretning og regnskab blev godkendt, og der var genvalg for Jens, Carl Erik og Hanne. Referatet i øvrigt har I kunnet 
læse på vores hjemmeside.

Turneringer
Der har været afholdt fire holdturneringer spillet over 11 gange samt makkerpar over 11 gange. 
Hold 1 og hold 3 blev vundet af Prebens hold med Preben, Susanne P., Per og Lone.
Hold 2 og hold 4 blev vundet af Hannes hold med Hanne, Henning, Hans-Henning og Ole.
Bedste handicap-forbedring for de fire hold blev Susanne S. og Brit, Kirsten og Margit, Flemming og Jens, Lone og Per.

Makkerpar blev vundet af Hans-Henning og Ole, nummer 2 blev Preben og Susanne P., nummer 3 blev Hanne og 
Henning.

Vi spillede klubsølv den 8.11.21, hvor bedste par i NS blev Flemming og Jens, 2. plads til Lone og Per, og bedste par i 
ØV blev Hanne og Henning, 2. plads til Arne og Gunnar.
Den 6.12. spillede vi juleturnering, ”Anders And-turnering”, som blev vundet af Gunnar og Jens. Vi havde indkaldt til 
en ekstraordinær generalforsamling forinden med punktet: 
Forårets holdturnering afskaffes og erstattes af makkerpar turnering. 
Da det i sidste øjeblik var lykkedes at finde det manglende par til holdturneringen, blev den ekstraordinære 
generalforsamling aflyst. 

Årets top-16 vil blive afviklet den 2. maj, hvis der er 16, som melder sig.

Årets resultater betyder, at 20 spillere i alt vil modtage 57 flasker vin.

Den store udfordring i den forgangne sæson har været det dalende medlemstal, som flere gange gjorde det svært at 
få afviklet turneringerne med det planlagte antal par. Især Hold har været en udfordring. På positiv-siden kan jeg 
fortælle, at Carsten og Rie, som deltog i undervisningen sidste efterår, startede med at spille makkerpar i januar 
måned. Hanne stod for undervisningen i efteråret, hvor der deltog 3 elever samt en hjælper. Tak til Hanne for at sørge 
for dette.

Til sommer, når I bliver inviteret til den nye sæson, vil vi sætte stor pris på en hurtig tilbagemelding, så vi kan se, 
hvilke turneringer vi bliver i stand til at gennemføre.

Distrikt Vestsjællands generalforsamling
Denne blev afholdt den 18. august, hvor Hanne og jeg deltog. Formanden for DBf, Nis Rasmussen,  orienterede bl.a. 
om, at medlemstallet er faldet med 10 procent, samt at man har oprettet et innovationsforum, som skal sætte fokus 
på nye tiltag samt skabe netværk mellem klubberne.

Informationer i løbet af året
DBf udsender med mellemrum digitale nyhedsbreve, som er videresendt til jeres mail. Her har I bl.a. kunnet læse om 
mulighederne for at spille bridge på nettet. Desuden har I fået orientering om de mange turneringer, som har været 
afholdt, primært i vores distrikt, samt de kursusmuligheder, som også har været tilbudt forskellige steder. Jens sørger 
for, at vores hjemmeside altid er opdateret, og Ole sender distriktsbladet til vores mail. Tak til jer begge.

Denne generalforsamling
Bestyrelsen har valgt, at traktementet i dag er gratis. Vi ønsker ikke at forøge vores egenkapital, da klubbens fremtid, 
som nævnt, er udfordret. 
Men vi håber, at alle vil fortsætte i næste sæson, og I må meget gerne gøre reklame for vores klub. Det er også 
bestyrelsens intention at starte undervisning igen til efteråret med håbet om, at det kan generere nye medlemmer.

Tak
Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle, som hjælper til med at stille borde op m.m. og tak til Hallen for et godt 
samarbejde.
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år og tak til jer medlemmer for at bakke op om klubben ved 
jeres medlemskab samt for at være med til at skabe nogle gode bridgeturneringer. 
Jeg ser altid frem til mandag aften og siger: På gensyn til efteråret.



Jyderup Bridgeklub
Regnskab 1-4-2021 til 31-3-2022

Indtægter: Året 2020-21 Budget 2022-23
1.01 Kontingent 4.548,00 15.234 8.600

Kaffe/te 1.380,00 2.910 3.500

Undervisn 1.200,00 2.800
Rest/forud -10,00 10

Kontingent medl. over 25 år 7.118,00
Kontingent medl. under 25 år 0,00

1.05 Renter 0,00 0 0

Indtægter i alt 7.118,00 20.954 12.100

Udgifter:
2.01 Kontingent til DBf -4.648,00 -5.204 -5.000

2.02 Bordafgift -620,00 -318 -330

2.03 Klubsølv -200,00 -240

2.04 EDB/materiel -557,85 -240 -600

2.06 Annonce -1.376,50 -1.345 -1.350

2.07 Bordopstilling -2.500,00 -700 -2.500

2.08 Præmier -1.612,50 -4.900
2.09 Generalfors -400,00 -300 -4.000

2.09 Kursus materialer -525,00 -2.335
2.10 Bestyrelsesmøder -541,21 -200 -550

2.11 Gebyr -300,00 -300 -300

2.12 Andet -149,70 -515 -1.000

Juleafslut -525

Kaffe/te -3.240 -3.920

Udgifter i alt -13.430,76 -19.596 -20.315

Overskud -6.312,76 1.358 -8.215
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Jyderup Bridgeklub
STATUS

Aktiver:
Kasse 1-4-2021 0,00
Bankbeholdning: 1-4-2021 24.727,27
Underskud 2021-22 -6.312,76
Egenkapital dags dato 18.414,51

Passiver:
Kasse 31-3-2022 0,00
Bankbeholdning 31-3-2022 18.414,51
Balance 18.414,51

Bestyrelsens erklæring:

Jyderup, den  25-4-2022 (underskrifter på origin regnskab)

________________ ________________
Formand Kasserer

________________ ___________________ ___________________
Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem

Revisorernes erklæring:

Gennemgangen gav ikke anledning til forbehold eller øvrige bemærkninger.

________________ ________________
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 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

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.
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Jyderup Bridgeklub
Generalforsamling 25.april 2022 kl. 18.00 Jyderup Hallen

Dagsorden:

1) Valg af dirigent: Flemming Larsen

2) Formandens beretning: Godkendt

3) Regnskab: Underskud på kr. 6.312,76. Klubben betaler for den dejlige mad og
drikkevarerne, som vi fik lige efter generalforsamlingen

4) Indkomne forslag: Ingen

5) Fastlæggelse af kontingent (turneringsindskud, DBf kontingent + kaffe): Vi 
skal betale for at være primær- eller klub -medlem. Kr. 100,00 for at spille 
makkerparturnering hver anden mandag, og kr. 100,00 for at spille 
(hold)turnering de øvrige mandage. (Kaffe betales efter eget valg)

6) Valg af bestyrelse
    a. Brit Jensen (villig til genvalg): Genvalgt
    b. Hans-Henning Nielsen (do): Genvalgt
     (Ikke på valg: Jens Lundberg, Hanne Knudsen og Carl Erik Kristensen) 

7)  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: Dennis Cederholm og Arne Jakobsen blev 
genvalgt

8)  Valg af revisor Preben Jakobsen: Genvalgt. Susanne Sørensen (ikke på valg)

9)  Valg af 2 revisorsupp. Ole Svinth og Lone Skov (de er kun på valg
for 1 år ad gangen): Genvalg for 1 år til Ole Svinth og Lone Skov

10)  Valg af delegerede til Distrikt Vestsjællands ordinære 
generalforsamling: Brit Jensen (klubben har 1 stemme)

11) Eventuelt: En dyster samtale om klubbens fremtid. Vi mister en del 
medlemmer, hvis vi ikke tilbyder holdturnering, og der skal være 16 deltagere 
for at oprette en holdturnering. Hvis klubben ikke har 16 medlemmer, kan den
ikke være medlem af Danmarks Bridgeforbund. Hvis klubben bliver opløst går 
formuen til DBF. Frist med tilmelding til næste sæson fremskyndes til 1.juli 
2022

Oprettet 27-4-2022 sekretær Hanne Knudsen


