
 

 

Bridgeklubben HCØ 

 
Referat af klubbens ordinære generalforsamling tirsdag 1. september 2020 i klubbens 
lokale i Blaksets Bridgecenter. 
 
 
Formanden bød velkommen og tog hul på dagsordenen i henhold til vedtægterne: 
 
 

1) Valg af dirigent: 
Efter formandens traditionelle småpludren foreslog han fornuftigvis undertegnede  som 
dirigent og referent. 
Forsamlingen applauderede lydeligt og dirigenten takkede for valget. 
 
På grund af corona blev generalforsamlingen ikke afholdt den sidste tirsdag i april som 
foreskrevet i vedtægterne. Selvfølgelig havde ingen noget at indvende herimod, og 
dirigenten konstaterede generalforsamlingens relative lovlighed. 

2) Formanden praler af klubbens medlemmers bedrifter: 
Der var som sædvanligt ikke meget at prale hverken af eller med, men som en nyskabelse 
undlod formanden at stå og remse et antal komplet inferiøre resultater fra diverse B-rækker 
og andre sekundære placeringer op. 

3) Kassereren fremlægger det reviderede (?) årsregnskab: 
Regnskabsaflæggelsen bar tydeligt præg af, at det var lige ved at være spisetid. 
Kassereren nåede dog at bemærke med stor selvtilfredshed, at det efter mange års 
forgæves anstrengelser endelig var lykkedes at skabe det efterlyste underskud i 
årsregnskabet, dog kun på beskedne kr. 776,75, hvorefter egenkapitalen andrager det 
problematisk store beløb af kr. 36.889,46. 
Det er glædeligt at se, at det går den rigtige vej, men der er stadig plads til forbedringer. 

4) Indkomne forslag afvises: 
Intet at afvise. 

5) Genvalg af formand: 
Formanden genopstillede og var derfor i henhold til vedtægternes § 5 automatisk genvalgt. 



 

 

6) Valg af nok bestyrelsesmedlemmer (det er nu, Frederiksen!): 
Asger Paaske ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen. 
De øvrige bestyrelsesmedlemmer blev alle genvalgt, hvorefter bestyrelsen består af: 
 
   Peter Juul (formand) 
   Jens Duus (kasserer) 
   Asbjørn Boysen 
   Jesper Dybdal 
   Allan Frederiksen 

7) Valg af revisor:  
De to revisorer blev genvalgt. 

8) Diskussion af turneringsformer (enkeltmandsturnering foreslås og afvises): 
Der blev spurgt til muligheden for at spille holdturneringen med handicap for delvis at 
udligne de store styrkeforskelle, der kan opstå ved den fri holddannelse. At sige, at 
forslaget blev køligt modtaget ville være at overdrive effekten af den globale opvarmning. 
BAM blev nævnt og vil indgå i bestyrelsens overvejelser. 
 
NB: Turneringsformen fastsættes suverænt af bestyrelsen. 

9) Eventuelt: 
Intet nævneværdigt. 

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

Farum, den 6. september 2020 
 
 

 
____________________________ 

Peter Nørring 
Dirigent og referent 


