
Revisionsbemærkninger, Bridgeklubben HCØ, april 2019 

Efter omhyggelig gennemgang kan revisionen godkende klubbens regnskab som værende 

korrekt og i overensstemmelse med god regnskabskik, dog i år ikke helt med den sædvanlige 

sirlighed og æstetik i bogføringen. 

Revisionen finder imidlertid anledning til enkelte bemærkninger: 

Først skal jeg beklage, at revisionen ikke kan være fuldtallig til stede. Ligesom kassereren 

heller ikke er her i aften. Det er revisionens første prioritet at gøre hvad vi kan for at sikre, at 

klubbens formue bevares intakt. Især efter at den trods gentagne påtaler igen i år er steget 

væsentligt på bekostning af medlemmernes privatøkonomi (et punkt som vi skal komme 

tilbage til). Da kassereren meddelte, at han ikke kunne være tilstede på generalforsamlingen 

fordi han skulle være dirigent i en ejerforening på Frederiksberg, fandt vi det derfor mest 

hensigtsmæssigt og forsvarligt, at Jens Brix også deltog i det pågældende arrangement. 

Det, der umiddelbart falder i øjnene, når man ser regnskabet er, at der er 8½ passive 

medlemmer. (efter en tilfældig spilleaften får man indtryk af, at der er mange flere). At være 

passivt medlem er imidlertid en betegnelse for medlemmer, der står på medlemslisten, men 

ikke spiller regelmæssigt og derfor kun betaler kr. 360,- i kontingent. Således består 

”Triaden” øjensynligt af 2 aktive og et passivt medlem, hvilket i øvrigt ikke giver anledning til 

kritiske bemærkninger. 

Med 360,- kr. i kontingent burde 8½ passivt medlem indbringe kr. 3.060,00, så der er 

tilsyneladende givet kr. 40,- i rabat. 

Når man ser på listen over medlemmernes handicap, optræder der 41 medlemmer. Det 

halve passive medlem er således et udtryk for, at vedkommende først er noteret som 

medlem i andet halvår (hvorefter der således er 9 passive medlemmer. Det pudsige er, at 

det medlem, der er registreret som kun halvt passiv, er den eneste, der aldrig har spillet i 

klubben. 

Med hensyn til den stadige stigning af klubbens formue på medlemmernes bekostning er 

bestyrelsen gået ind i sagen og har vedtaget, at ved ligestilling om førstepladsen i en 

turnering, skal begge par/hold belønnes med vinpræmier. Det vil således kunne tære på 

klubbens formue direkte til gavn for medlemmerne. Medlemmerne kan selv fremme dette 

perspektiv ved at sørge for, at der er 3-4 vindere i hver turnering. En parturnering hvor alle 

slutter á point vil virkelig batte i den sammenhæng. 
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