Bridgeklubben HCØ
Referat af ordinær generalforsamling i klubbens lokaler i Blaksets Bridgecenter
TIRSDAG 5. MAJ 2015
Referenten bemærker indledningsvis, at dirigenten – med monumental opbakning fra
forsamlingen - efterlevede bestemmelsen i vedtægternes § 8, 1. afsnit, 3. punktum om, at
” - - dirigenten påser, at følgende punkter undergives en summarisk behandling.”
Medlemmer, der ikke deltog i løjerne, kan få et næsten autentisk indtryk af seancen ved at
gå ind på You Tube og afspille Spike Jones and his City Slickers’ ”Chloe”.
1)

Valg af dirigent:
Formanden foreslog Peter Nørring, der blev valgt med konventionel akklamation (lidt
entusiasme og nogle flere decibel udbedes næste år, tak), men trods alt takkede for valget
og erklærede generalforsamlingen for lovlig.

2)

Formanden praler af klubbens medlemmers bedrifter:
Formanden troede åbenbart, at han skulle aflægge beretning og indledte med at beklage
det ringe fremmøde på generalforsamlingen, hvortil kun ca. 18 medlemmer havde
indfundet sig.
Det var Evas fortjeneste, at vi havde kunne komme ind i centeret 27/4, idet Blakset havde
tænkt sig at holde lukket denne dag. Denne information udløste en spontan applaus. Tak,
Eva.
Eva og Karsten vandt bronze i DM mixed.
Et superhold bestående af Krogh, Brix, Snog og Toft vandt Københavns Serie 2 og
rykkede derfor op i Serie 1.
Karsten og Flemming med makkere vandt 3. Division.
På et charmeforladt ambitionsniveau berettede formanden uden blusel, at han og Jørgen
Larsen havde vundet B-rækken i Sydbank Cup.
Mette og Asger havde fået opfyldt deres sportslige ambition(er) ved IKKE at blive nr. sidst i
den ellers dertil beregnede række ved CBI. Se, det kan man da forstå, men altså, helt
ærligt: Sydbank Cup og B-række? Come on.

3)

Kassereren fremlægger det reviderede (?) årsregnskab:
Økonomien er ude af kontrol, hvilket kassereren ville have beklaget, hvis han havde været
til stede, og hvad formanden – der i modsætning til sidste år VAR til stede – dybt
beklagede. Et gentagent overskud, denne gang på mere end kr. 3.000,- er ganske
uacceptabelt og har ført til en Joakim von Andsk dimensioneret pengetank på over
kr. 20.000,-.
Et isoleret tilfælde af underslæb blev nødtørftigt bortforklaret.
Uden at fremsætte direkte trusler pålagde forsamlingen den kommende bestyrelse og
formand at producere et tilfredsstillende underskud og derved reducere klubbens formue
mærkbart.

4)

Indkomne forslag afvises:
Intet at afvise.

5)

Genvalg af formand:
Formanden genopstillede, se vedtægterne § 5, 2. punktum.

6)

Valg af nok bestyrelsesmedlemmer (det er nu, Frederiksen!):
Genvalg uden modkandidater.

7)

Valg af revisor:
Genvalg uden modkandidat.

8)

Diskussion af turneringsformer (enkeltmandsturnering foreslås og afvises):
Intet sagt, der er værd at referere. (Referentens mangelfulde notatteknik )

9)

Eventuelt:
Det blev foreslået, at Poul uanset turneringsformen på samtlige spilleaftner spiller en
indbygget separat speedball. Forslaget blev motiveret med, at det ville reducere antallet af
advarsler og strafpoints for tidsoverskridelser ganske markant.
Diskussionen om en indlagt pause blev genoptaget. Ikke mange støttede tanken.
Brix oplyste, at superholdet i § 2 havde fået pålagt holdnavnet HCØ. Det accepterede
forsamlingen uden debat, dog under den klare forudsætning, at holdet også vinder Serie 1.
Dets resultater falder jo tilbage på os alle.
Foreslået, at klubben giver et (økonomisk) incitament til deltagelse i officielle turneringer.
En engageret debat om hvorvidt generalforsamlingen skal holdes allerede den sidste
tirsdag i april førte til en meningstilkendegivelse ved håndsoprækning. Resultatet var et
klart flertal for ikke at reducere antallet af spilledage (yderligere).

Dirigenten takkede rørt forsamlingen for god ro og orden og hævede generalforsamlingen.
Farum, den 6. maj 2015

____________________________
Peter Nørring
Dirigent og referent
Ad § 2:
Når selv Sydbank kan nævnes i denne sammenhæng, finder referenten det mest korrekt
over for Asbjørn at nævne, at han sammen med en middelmådig makker snuppede 2
guldpoints for med betydelig margin at have vundet B-rækken i Bridgecenter
Nordsjællands nytårsturnering 28/12 2014. GODT GÅET! TIL LYKKE.

