REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I AARHUS BRIDGEKLUB
MANDAG DEN 23. AUGUST 2021.
Generalforsamlingen er udsat fra april måned på grund af Corona. Der deltog i alt 22
medlemmer i generalforsamlingen.
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.
Formanden udleverede en vingave til Kirsten og Peter Barsøe for deres store
indsats for klubben samt til Preben Taasti for en stor indsats for at få Real Bridge til
at køre i klubben.
3. Fremlæggelse af klubbens regnskab:
Vivi Baun Højland gennemgik regnskabet for 2020. Der er et underskud på ca.
30.000 kr., hvilket primært skyldes konsekvenserne af corona-restriktionerne,
herunder specielt den lange periode med nedlukning, og et fald i antallet af
medlemmer. Underskuddet havde været markant større, hvis der ikke var
modtaget tilskud på samlet ca 90.000 kr. fra DGI-puljer (for 2020 og 2021).
Regnskabet godkendes.
4. Fremlæggelse af klubbens budget til orientering:
Vivi Baun Højland oplyste, at der som følge af stor usikkerhed vedrørende især
klubbens indtægter pt. ikke kan fremlægges et præcist budget. Usikkerheden
skyldes konsekvenser af corona, herunder manglende omsætning i cafeen og et
yderligere forventet fald i antallet af medlemmer i sæson 2020 / 2021. Hertil
kommer, at der fortsat er usikkerhed om i hvilken udstrækning, der afvikles DBFturneringer i klubben.
5. Indkomne forslag:
Der er ikke indkommet forslag.
6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, hvilket vedtages.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Birgitte Engelbrechtsen og Poul Sindberg genvælges for en periode på 2 år, dvs. til
generalforsamlingen i 2023.
Oskar Neshamar ønsker at udtræde at bestyrelsen, der herefter har 6 medlemmer.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Torsten Ørhøj genvælges som revisor. Endvidere genvælges Tom Nørgaard som
revisorsuppleant.
9. Eventuelt:
Der var stor opbakning til, at der fortsat spilles Real Bridge. Det blev dog foreslået,
at der eventuelt spilles færre end 24 spil, og at det overvejes, om der kan spilles
på andet tidspunkt end tirsdag aften. Endvidere blev det foreslået, at bestyrelsen

hører medlemmernes holdning til relevante og aktuelle emner. Bestyrelsen
overvejer de fremsatte forslag.
Afslutningsvist takkede formanden Oskar Neshamar for den store indsats i
bestyrelsen i de seneste år.

