
REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I AARHUS BRIDGEKLUB 
MANDAG DEN 24. AUGUST 2020. 
 
Generalforsamlingen er udsat fra den 27. April 2020 på grund af Corona. 

1. Valg af dirigent:  
Bestyrelsen foreslår Tom Nørgaard som dirigent, og han vælges. 
Dirigenten meddeler, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt og dermed 
beslutningsdygtig.  

2. Bestyrelsensens beretning ved formanden: 
Se bilag. Beretningen blev godkendt med akklamation.  

3. Fremlæggelse af klubbens regnskab: 
I kassererens fravær gennemgår klubbens revisor, Johan Hammelev, regnskabet 
for 2019. Der er desværre et underskud på ca. 41.000 kr. Der er flere årsager til 
dette, bl.a. flere indkøb og færre deltagere ved såvel flere af klubbens 
arrangementer som ved undervisning. Endvidere er visse indtægter i 2019 først 
modtaget i 2020. Regnskabet godkendes.  

4. Fremlæggelse af klubbens budget til orientering: 
Der gøres kort rede for budgettet for 2020. På grund af mistede indtægter  og 
ekstra udgifter som følge af Corona , herunder også et forventeligt fald i antallet af 
medlemmer i den kommende sæson, må der også i 2020 forventes et underskud. 

5. Indkomne forslag:  
Der er ikke indkommet forslag. 

6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne. 
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for alle hold forhøjes med 200 kr. pr. medlem. 
Begrundelsen herfor er de mistede indtægter og ekstra udgifter, jf. pkt 4. Forslaget 
vedtages. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
Oskar Neshamar, Jan Pedersen, Preben Taasti og Benny Marquart er på valg og 
ønsker genvalg. De vælges. 
Endvidere vælges Vivi Højland som nyt medlem til bestyrelsen. 
Alle valg gælder i 2 år, dvs. til generalforsamlingen i 2022. 
Bestyrelsen har herefter 7 medlemmer. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant: 
Johan Hammelev er blevet ansat som turneringsleder i klubben og kan derfor ikke 
genvælges. I stedet foreslår bestyrelsen, at Torsten Ørhøj vælges som ny revisor. 
Han vælges. Endvidere genvælges Tom Nørgaard som revisorsuppleant. 

9. Eventuelt:  
Det blev foreslået, at klubben også indkøber “sund” slik til salg i cafeen. Dette 
overvejer bestyrelsen. 
 
 
 
 


