
       

     
 
 
 
 
Referat af generalforsamling 2010 
Afholdt i spillelokalet i Vodskovhallen, onsdag den 15. september 2010. 
 
1. Valg af dirigent og referent. 
 Ole Svendsen blev valgt til dirigent 
 Henrik Mortensen blev valgt til referent. 
   
 Dirigenten konstaterede, at generalforsamling var lovlig indvarslet. 
 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
 Formanden Mathias Bruun henviste til den skriftlige beretning på foreningens 
 hjemmeside, og han supplerede derefter med en række uddybende bemærkninger til 
 de enkelte delemner. 
 
 Beretningen blev taget til efterretning. 
 
3. Godkendelse af det reviderede regnskab. 
 Kassereren Peer Thomsen gennemgik regnskabet. 
  
 Regnskabet blev godkendt. 
 
4. Fastsættelse af kontingent. 
 Bestyrelsen indstillede uændret kontingent, dog således, at vi fremover følger DBF’s 
 ændrede kontingentstruktur, således det årlige kontingent for primærmedlemmer 
 bliver på 500 kr. og for klubmedlemmer 280 kr. 
 
 Forslaget blev vedtaget. 
 
5. Indkomne forslag. 
 Bestyrelsen havde udarbejdet forslag til et sæt nye klubregler. Reglerne er blevet 
 moderniseret og blevet gjort betydelig mere enkle. De nye regler, som er 
 tilgængelige på klubbens hjemmeside, indebærer bl.a. nye substitutregler. 
 
 De reviderede klubregler blev godkendt. 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
 Ole Christensen, Peer Thomsen og Henning Skov blev valgt 



7. Valg af suppleant. 
 Olav Væversted blev valgt. 
 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
 Kaj Larsen blev valgt til revisor. 
 Bent Clemmensen blev valgt som revisorsuppleant.  
 
9. Eventuelt. 
 Der opkræves kontingent fra næste spilleaften. Der kan også betales via netbank. 
 Der uarbejdes en liste, således man kan se, hvilken medlemskategori man tilhører. 
 
 En kortblandingsmaskine koster omkring 35.000 kr. 
 
 Der mangler mindst én turneringsleder. 
 
 Formanden takkede dirigenten for vel udført arbejde. 
 
 
 
 
 
Referat ved Henrik Mortensen. Vodskov den 16.09.10 
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Bestyrelsesberetning 2010 
 
Sidste sæsons strenge vinter gav en del gener for klubbens medlemmer. Det var på flere spilledage 
vanskeligt at komme frem, og kom man frem var parkeringsforholdene ved hallen ikke gode, men vejret 
bevirkede kun at vi var nødt til at aflyse en enkelt spilledag.  
 
 
 

1. Kontingentniveau 
Ved sidste års generalforsamling var bestyrelsens indstilling, at vi ville fortsætte med uændret kontingent. 
Med det kontingentniveau kom klubben ud af regnskabsåret 2009-10 med et overskud på godt 9.000 kr. 
 
I år bliver bestyrelsens indstilling at vi fortsætter med uændret kontingent til hovedklub medlemmer. Som 
følge af den ændrede kontingentstruktur fra DBF falder klubmedlemmernes kontingent til 280 kr. pr. medlem 
pr. år. Klubmedlemmer er medlemmer som betaler hovedkontingent i anden klub.  
 
I nedenstående tabel ses kontingentet sammensætning i 2009/10 og forslaget til kontingent i 2010-11. 
 
  2010-11 
 2009-10 Primær 

medl. 
Klub 
medlemmer

DBF kontingent 230
DBF hovedkontingent 220
DBF klubkontingent 50 50
Distriktskontingent 15 15 15
Kontingent Vodskov Bridgeklub 255 215 215
Samlet kontingent 500 500 280
 
 
Kontingentændringen betyder at der i forhold til 2009-10 bliver 40 kr. mindre at bruge pr medlem i klubben. 
Budgettet for 2010-11 viser et overskud på ca. 5.000,-. Det skal bemærkes at overskuddet er før en evt. 
investering i borde eller kortsorteringsmaskine. 
 
Denne ændrede kontingentstruktur har der været udtrykt ønske om over for DBF gennem flere år. Det er 
medlemmer som spiller i flere klubber, som har udtrykt ønsket. De var utilfredse med, at der skulle betales 
fuldt kontingent til hver klub den enkelte spiller er medlem af. 
 
DBF ønsker ved en kontingentomlægning at nettoprovenuet til DBF er uændret. Det betyder at det samlede 
kontingent til DBF stiger med 40 kr./medlem. Bemærk at dobbeltkontingentet til distriktet ikke er afskaffet. 
 

2. Kortsorteringsmaskine 
Vi søgte sidste efterår TUBORGFONDET om penge til indkøb af kortsorteringsmaskine. Vi fik afslag.  
 
Vi overvejede at købe maskine og kort sammen med Hjallerup BK. Da vi ikke kunne rejse tilstrækkelig 
kapital besluttede bestyrelsen at udsætte beslutningen om at investere i en sådan maskine.  
 
Hjallerup BK har nu selv investeret i udstyret.  
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3. Nye borde 
En del af bestyrelsen var på eksklusion til Hjallerup Idrætscenter for at se på en type nye borde. 
Idrætscenteret har et koncept med bukke og spilleplade. Der var ikke enighed i bestyrelsen om at det er en 
god ide. Der er også et problem med opmagasinering af bukke og bordplader. Bestyrelsen besluttede at 
vores nuværende borde skal klare en sæson mere. Vi overvejer stadig den fremtidige løsning. 
 

4. Medlemmer 
I 2009-10 var vi 96 medlemmer. Ved sæsonstart i 2010 viste det sig at vi havde en afgang på 19 medlemmer 
og en tilgang på 4 medlemmer. Det har fået den konsekvens at vi har en nedgang fra 24 borde til 20.  

 
5. Spillelokalet 

Vodskovhallens bestyrelse har fermsendt et oplæg til klubben om at betale husleje. Oplæget er at der skal 
betales leje fra september 2010. Klubbens bestyrelse har ikke umiddelbart kunnet acceptere oplæget og har 
anmodet halbestyrelsen om at de videre forhandlinger om husleje skal afholdes med den nyvalgte 
bestyrelse. 
 

6. Hjemmeside: 
I bridge sæsonen har vi ca. 200 besøg på hjemmesiden pr uge. Dertil kommer besøg direkte på 
resultatsider, som der desværre ikke er statistik på. Bestyrelsen mener derfor at redigering af og 
informationen på hjemmesiden har høj prioritet. 
 
 

7. Mandagsklubben 
Mandagsklubben er et godt supplement til onsdagsklubben. Der er en del bridgespillere som ikke ønsker at 
komme ud om aftenen for hvem tilbuddet med bridge mandag eftermiddag er attraktivt. 
 
Vi er taknemmelige for at Mogens og Peer fortsat vil tage arbejdet med at styre mandag eftermiddag. 
 

8. Klubresultater: 
Klubmestre i 2009-10 blev Andreas Larsen og Carsten Frandsen. Det er fjerde gang de er klubmestre - 
tillykke.  
 
For de 16 spillere som i sæsonen har optjent flest bronzepoint i klubben, blev der afholdt en 
enkeltmandsturnering onsdag, den 7. april. Vinder blev Bent Clemmensen – også tillykke til Bent..  
 
Vi har efterhånden trradition for at spille hold de sidste uger før jul. 1 2009 blev vinderne: 
A-rækken: Ginette Blansjaar, Ninna Skov, Erik Christensen og Claus Johansen 
B-rækken: Inger og Bent Clemmensen samt Ellen Bundgaard og Lisbeth Andersen 
C-rækken: Jørgen Mellergaard, Frank Zink samt Olav og Tage Væversted.. 
D-rækken: Henry Bender, Bent Larsen, Verner S. Kristensen og Leo Jensen 
 

9. Åbne turneringer: 
Bestyrelsen har ønsket at vi ansøger distriktet om afholdelse af en semifinale eller finale i en af 
distriktsturneringerne. Vi er tilbudt at arrangere den lokale afdeling af DM for begyndere og klubspillere, som 
afvikles den 1. maj 2011  
 

10. Turneringsstruktur 
Bestyrelsen har den klare fornemmelse, at medlemmerne helst vil spille par turneringer. Men vi fornemmer 
også at der er stemning for noget holdspil. Pga. at vi i sæson 2010-11 spiller 5 bords par turneringer, bliver 
der plads til 5 aftener med hold turnering. Vi får også mulighed for at lave en såkaldt ”butlerturnering” som er 
en par turnering, men pointberegningen er mere lig pointberegningen i hold. 
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11. Undervisning 
Sidste efterår måtte vi aflyse undervisning pga. manglende tilslutning. Det lykkedes dog at gennemføre et 
mindre hold kursister i foråret 2010 
 
Vi bør fortsat tilbyde nye bridgespillere undervisning for at tilføre klubben ”nyt blod”. Vi mangler nogle få 
kursister for at kunne starte undervisningen i efteråret 2010. 
 

12. Et hold af frivilligt der driver klubben: 
Det kniber med at finde frivillige til bordopsætning, derfor har vi fra sæson 2010-11 valgt den løsning at Niels 
Samuelsen opsætter borde og medlemmerne selv finder en stol. Udstyret lægges ud af dem som kommer 
først. kortene til før- og efter pausen lægges ud af udvalgte personer. 
  
Oprydningen går til gengæld smertefrit, der er altid nogle som hjælper indtil vi er helt færdige. 
 
Tak til alle jer som har gjort en indsats for at Vodskov BK er en rar klub at spille i. 
 



Indtægt Udgift
Kontingent ‐ onsdag 48.750,00
Mandag ‐ lån af bridgemateriale 1.000,00
Kontingent til DBF 24.255,00
Retur fra DBF 425,00
Bronzepoint 3.036,00
Sølvkuponer 180,00
BridgeMate  2.175,00
Partnermesterskab 256,40 38,20
Bridgemateriale 663,00 4.725,95
Bestyrelsmøde 60,00
Kontorartikler / Porto/Anonncer 2.009,35
Blomster + gaver 598,00
Web‐domæne 180,00
Afslutning 4.950,00 4.942,00
Vinpræmier 4.320,00
EDB‐mus 150,00
Renter + udbytte 26,87

56.071,27 46.669,50
Kassebeholdning 01‐09‐09 6.287,74
Kassebeholdning 31‐08‐10 15.689,47

62.359,01 62.358,97

Overskud i 2009/10 9.401,73

Kassebeholdning 31‐08‐10 15.689,47
Aktie i Sparnord 575,00
I alt 16.264,47

af Henning Skov

VODSKOV BRIDGEKLUB

Regnskab 2009/2010

Gennemgået og godkendt uden bemærkninger d.  14/09‐2008 


