Bridgeklubben HCØ
Referat af klubbens ordinære generalforsamling i klubbens lokaler i Blaksets Bridgecenter
TIRSDAG 30. APRIL 2019

Formanden bød velkommen og tog hul på dagsordenen i henhold til vedtægterne:

1)

Valg af dirigent:
Efter et langvarigt og til tider turbolent bestyrelsesmøde havde bestyrelsen med
stemmerne 3-2 besluttet at foreslå undertegnede Peter Nørring som dirigent og referent.
Forsamlingen demonstrerede med betydelig applaus (87 DB) sin enighed med flertallet.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede generalforsamlingens lovlighed.

2)

Formanden praler af klubbens medlemmers bedrifter:
Lidt søvnigt havde formanden angiveligt ikke kunnet trække på sine sædvanlige kilder og
havde absolut intet konkret at prale med.
Han kunne dog oplyse, at Hans Skaanning havde erhvervet den eftertragtede titel af
forbundsmester **, altså tostjernet forbundsmester. Passende og fortjent bifald.
Helt i klubbens ånd havde bestyrelsen dog endnu ikke fået hjemtaget det til titlen hørende
systemkortetui, men det skal nok komme, lovede formanden!

3)

Kassereren fremlægger det reviderede (?) årsregnskab:
Forsamlingen havde kun behersket lyst til endnu en gang at overvære en monoton
oplæsning af de fra år til år næsten identiske tal og lytte til de stort set samme ligegyldige
spørgsmål og intetsigende, undvigende svar.
Da kassereren brillerede ved sit fravær, blev dirigentens forslag om bare at godkende
regnskabet uden at bekymre sig om tallene vedtaget under munter applaus.
I det mindste var halvdelen af de valgte revisorer til stede, og han – Hans Graversen –
skuffede ikke sine fans, men kommenterede med sædvanlig veloplagthed og tør humor
regnskabet og kassererens indsats.

4)

Indkomne forslag afvises:
Intet at afvise.

5)

Genvalg af formand:
Efter lidt ævle-bævle om, hvor hurtigt sekundviseren på formandens ur kan bevæge sig,
genopstillede han, hvorefter han i henhold til vedtægterne var genvalgt.

6)

Valg af nok bestyrelsesmedlemmer (det er nu, Frederiksen!):
Det forelå ikke oplyst for forsamlingen, hvem der overhovedet sidder i bestyrelsen, hvem
der eventuelt var på valg og om de i givet fald var villige til genvalg.
Dette forhindrede dog ikke forsamlingen i at genvælge bestyrelsen uden debat.
Man skal ikke lægge noget – i hvert fald ikke for meget – i det faktum, at genvalget af
bestyrelsen var det valg, der udløste aftenens mest beherskede bifald (19 DB).

7)

Valg af revisor:
De to revisorer blev genvalgt

8)

Diskussion af turneringsformer (enkeltmandsturnering foreslås og afvises):
Den obligatoriske holddannelse i en af de store holdturneringer fik et par bemærkninger
både for og imod.
BAM turneringen – en holdturnering opgjort som parturnering – havde fra starten ikke vakt
lige stor begejstring hos alle, men flere havde ændret mening i løbet af turneringen og var i
princippet tilhængere af sådan en om året. Der var dog 100 % enighed om, at vi ikke vil
spille den slags, før Bridgecentralen kan give os fuld IT support.
NB: Turneringsformen fastsættes suverænt af bestyrelsen.

9)

Eventuelt:
Intet nævneværdigt.

Derefter takkede dirigenten forsamlingen for god ro og orden og hævede
generalforsamlingen.

Farum, den 2. maj 2019

____________________________
Peter Nørring
Dirigent og referent

