
REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I AARHUS BRIDGEKLUB 
MANDAG DEN 2. MAJ 2022 
 
Der deltog i alt 30 medlemmer i generalforsamlingen. 

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

2. Bestyrelsensens beretning ved formand Birgitte Engelbrechtsen. 
Se bilag. Beretningen blev godkendt med akklamation.  
 
Det blev dog fremført, at det i forbindelse med åbent hus, herunder guld- og 
sølvturneringer, bør gøres meget tydeligt, at der er handicapopdelte rækker. 
Endvidere blev det foreslået, at åbent hus gøres kortere, eksempelvis fra kl. 13 - 
17 (bronzeturnering). Bestyrelsen drøfter bemærkningerne efterfølgende. 
 
Formanden udleverede en vingave til Kirsten og Peter Barsøe for deres store 
indsats for klubben.  

3. Fremlæggelse af klubbens regnskab: 
Vivi Baun Højland gennemgik regnskabet for 2021. Der er et overskud på ca. 
36.000 kr.  På forespørgsel forklarede Vivi, at større udgifter til gebyr bl.a. skyldes 
negative renter og mobilepay, at udgifter til Real Bridge er indeholdt i “andre 
klubudgifter”, samt at indtægter fra salg i cafeen ikke længere opgøres særskilt, og 
dermed er en del af det naturlige regnskab. 
 
Regnskabet blev godkendt.  

4. Fremlæggelse af klubbens budget til orientering: 
Vivi Baun Højland orienterede om det fremlagte budget. Der var ingen 
bemærkninger hertil.  

5. Indkomne forslag: 
Der er ikke indkommet forslag. 

6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne. 
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for passive medlemmer forhøjes fra 400 kr. til 
500 kr. årligt, samt at kontingentet iøvrigt er uændret i sæson 2022 / 2023. Dette 
vedtages. 

7. Frivillige i klubben. 
Bestyrelsen oplever, at det er vanskeligt at skaffe tilstrækkeligt med frivillige til at 
varetage diverse praktiske opgaver i forbindelse eksempelvis divisionsturneringer, 
distriktsturneringer og åbent hus (guld-, sølv- og bronzeturneringer). 
 
Bestyrelsen ser gerne, at en koordinator / styregruppe kan planlægge varetagelsen 
af de forskellige opgaver med udgangspunkt i en liste på mindst 15 - 20 frivillige. 
 
Dette gav anledning til en livlig drøftelse. Det blev bl.a fremført 
 
At de udsendte mails fra formanden om akut behov for frivillige gav dårlig 



samvittighed, som på sigt kan få flere medlemmer til at blive frivillig. 
At det understreges, hvor sjovt og spændende det kan være at bruge nogle få 
timer i en weekend. 
At det gøres tydeligt, hvor vigtigt det er for klubbens drift og økonomi, at disse 
arrangementer afvikles og at klubbens medlemmer bidrager i den udstrækning de 
har mulighed. 
At tidspunkter for arrangementer, hvor der er behov for frivillige, er gjort kendte i 
så god tid som mulig, så medlemmerne har mulighed for at planlægge og 
prioritere frivillige opgaver. 
At de frivillige opgaver gøres så konkrete og præcise som muligt. 
At deltagerne i de særlige turneringer bør forpligtes til at også at påtage sig 
frivillige opgaver. 
At der skal være styr på de praktiske forhold som eksempelvis udlevering af nøgler. 
At deltagerne i arrangementerne opfordres til at rydde op efter sig selv. 
At turneringslederne  ved disse arrangementer - på samme måde som klubbens 
“egne” turneringsledere på de sædvanlige hold - bruger overskydende tid til at løse 
nogle af de praktiske opgaver (eksempelvis kaffebrygning). 
At planlægning er helt afgørende for at få flere frivillige. 
 
Bestyrelsen takkede for drøftelsen og drøfter videre på et kommende 
bestyrelsesmøde. 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
Jan Pedersen, Benny Marquart, Preben Taasti og Vivi Baun Højland genvælges for 
en periode på 2 år, dvs. til generalforsamlingen i 2024. 
 
Endvidere ønskede bestyrelsen, at der blev valgt yderligere 1 bestyrelsesmedlem i 
1 år, således at bestyrelsen har 7 medlemmer. Dette lykkedes ikke. Bestyrelsen har 
derfor mandat til selv at udpege et bestyrelsesmedlem, indtil generalforsamlingen 
afholdes i 2023. 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant: 
Torsten Ørhøj genvælges som revisor. Endvidere genvælges Tom Nørgaard som 
revisorsuppleant. 

10.Eventuelt: 
Formanden orienterede om et vækstprojekt, hvor der fokuseres på at få flere 
voksne (40 +) til at spille bridge, eksempelvis ved kontakt til personaleforeninger i 
virksomheder. 
 
Det blev foreslået, at der fremover er andre præmier end vin. Dette overvejer 
bestyrelsen på et kommende møde. 
 
Det blev foreslået, at rykke starttidspunktet frem fra kl. 19.00 til 18.30, så der kan 
afsluttes tidligere . Dette overvejer bestyrelsen. 
 
Det blev fremført, at medlemmer kan afholde sig fra at deltage i åbent hus mv, 
hvis de risikerer at møde markant bedre modstandere. Det blev i tilknytning hertil 
forespurgt, om der mandag aften kan afholdes kvalifikationsturnering i opdelte 
rækker i stedet for som hidtil, hvor alle møder alle (uanset niveau). Dette er som 
udgangspunkt en beslutning, der kan træffes af turneringslederen. 
 
 
 
 


