Bridgeklubben HCØ
Referat af ordinær generalforsamling i klubbens lokaler i Blaksets Bridgecenter
TIRSDAG 6. MAJ 2014
Desværre var formanden fraværende, men dagsordenen var i henhold til vedtægterne.
1)

Valg af dirigent:
I formandens fravær foreslog kassereren på bestyrelsens vegne Peter Nørring, der med
behersket akklamation blev valgt og med ubehersket akklamation bekendtgjorde, at han i
mangel af en frivillig også påtog sig hvervet som referent, hvorefter han med forsamlingens
tilslutning erklærede generalforsamlingen lovlig.

2)

Formanden praler af klubbens medlemmers bedrifter:
I formandens fravær blev det overladt til de enkelte medlemmer at overvinde deres
blufærdige beskedenhed. Nogle mentale selfies bragte for dagen, at Eva og Karsten nåede
finalen i DM Mixed, at Birgitte og Flemming ikke nåede finalen, at Jens og Bodil nåede
finalen i DM for Seniorer og endelig, at Karstens hold pt.t er nået til 7. Runde i
Pokalturneringen.

3)

Kassereren fremlægger det reviderede (?) årsregnskab:
Formandens fravær var uden betydning for dette punkt. Kassereren fremlagde regnskabet,
der ikke levede op til forventningerne om små årlige underskud, idet han præsenterede et
overskud på mere end kr. 2.000,- idet han samtidig oplyste, at det var magtpåliggende for
ham at blive genvalgt, da han just har købt en ret dyr ejerlejlighed på Amager Strandvej.
Det blev foreslået at overveje et bankskifte, hvis Danske Bank fremturer med sin gribske
gebyrberegning.
Revisor oplyste beredvilligt, at på grund af papirnusseri i Danske Bank havde han fungeret
som kasserer i den første halvdel af sin embedsperiode. Det var gået rigtigt fint, idet det
var en stor lettelse for revisionsarbejdet, at han selv havde foretaget bogføringen!
Kassereren forsøgte at pådutte forsamlingen en årlig kontingentforhøjelse på kr. 50,-.
Imidlertid var dirigenten både vågen og årvågen og standsede ham brutalt med henvisning
til, at i henhold til vedtægternes § 9 fastsættes kontingentet af bestyrelsen. Sådan!

4)

Indkomne forslag afvises:
Den fraværende formand havde ikke modtaget forslag.

5)

Genvalg af formand:
Formanden blev genvalgt in absentia.

6)

Valg af nok bestyrelsesmedlemmer (det er nu, Frederiksen!):
Inden han blev fraværende, havde formanden givet udtryk for sin tilfredshed med arbejdet i
den hidtidige bestyrelse, der blev genvalgt

7)

Valg af revisor:
Referenten kunne under dette punkt ikke selv med sin bedste vilje finde en fornuftig
formulering, der omtalte formandens fravær så det konstateres blot, at revisor blev
genvalgt.

8)

Diskussion af turneringsformer (enkeltmandsturnering foreslås og afvises):
Da formanden var fraværende og således ikke kunne undertrykke debatten, udfoldede
denne sig frit, muntert, utvungent og sagligt. Der blev foreslået mere ”imps across the field”
hvorefter diskussionen kom ind på, hvorledes vi får medlemmerne til at overholde
tidsfristerne. Alt dette hører retteligen under punkt 9.

9)

Eventuelt:
Det blev i lighed med sidste år foreslået, at vi holder en pause på ca. 10 min midt på
aftenen. Det faldt igen i år god jord.
Diskussionen gik meget på, hvorledes vi får medlemmerne til at overholde tidsfristerne
uden alt for rundhåndet uddeling af tidsstraffe. Mange tanker og ideer meget blev
udvekslet.
Desværre nåede forsamlingen ikke nogen egentlig konklusion, man kunne forelægge for
formanden, når han genoptager sit hverv.

Derefter takkede dirigenten forsamlingen for god ro og orden og hævede
generalforsamlingen.
Farum, den 7. maj 2014

____________________________
Peter Nørring
Dirigent og referent

