Referat af generalforsamling i Aarhus Bridgeklub mandag den
29/4 2019
1.
Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Karl Svendsen som dirigent, der vælges med akklamation.
Dirigenten meddeler, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt og derfor er beslutningsdygtig.
2.
Bestyrelsens beretning ved formanden
Se bilag. Formandens beretning blev godkendt med akklamation.
3.
Fremlæggelse af klubbens regnskab
Oskar Neshamar gennemgår klubbens regnskab for 2018. Årets overskud er på ca. 21.000 kr.
Under snak om klubbens udgifter til lokalerne spørges der til, om man har tænkt på at købe
uldtæpper til at hænge på væggene. Det vil kunne afhjælpe støjgener. Bestyrelsen har ikke selv
tænkt i de baner, men tager ideen til sig. Regnskabet godkendes.
4.
Fremlæggelse af klubbens budget til orientering
Oskar gør rede for budgettet for 2019. Der budgetteres med et lille overskud på 1.000 kr.
5.
Indkomne forslag
Der er indkommet et forslag fra Peter Hjortkjær (vedlagt som bilag). Forslaget går ud på, at
klubben kan tilmelde sig en app, der giver spillere umiddelbar adgang til ”live” resultater. Forslaget
debatteres både mht. GDPR-lovgivning og det, at man får direkte adgang til bridgecentralen.
Forslaget vedtages ikke, men bestyrelsen får mandat til at træffe beslutning.
6.
Fastlæggelse af kontingent for medlemmerne
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Dette vedtages med akklamation.
7.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Henrik Caspersen, som er på valg, ønsker ikke at genopstille. Birgitte Engelbrechtsen er også på
valg og genopstiller. Bestyrelsen foreslår som nyt bestyrelsesmedlem Poul Sindberg fra
onsdagsklubben. De vælges begge. Desuden ønsker Jonas Buur Sinding at drosle ned på sit
bestyrelsesarbejde, da han ikke p.t. spiller i klubben. Bestyrelsen får mandat til at supplere sig med
et ekstra medlem i løbet af sæsonen.
8.
Valg af revisor og revisorsuppleant
Johan Hammelev og Tom Nørgaard genvælges som hhv. revisor og revisorsuppleant.
9.
Eventuelt
Jan Pedersen, klubbens næstformand, takker Henrik for 4 års arbejde i bestyrelsen, heraf de 3 som
formand, og overrækker ham nogle meget gode flasker vin.
Henrik meddeler, at klubben giver en bid brød, og reklamerer for den efterfølgende turnering.
Dirigenten takker for god ro og orden.

