
 

 
 
 
 

Hermed indkaldes til ordinær 
G E N E R A L F O R S A M L I N G 

tirsdag den 01. 09. 2020 
på Tinderhøj Skole kl. 18.45, hvor vi afholder Generalforsamling, hvorefter der 

er hyggebridge med gratis kaffe og kage. 
 
 
Dagsorden 

 

 
 

1. Valg af dirigent 
 

2. Valg af referent 
 

3. Valg af stemmetæller 
 

4. Formandens beretning 
 

5. Aflæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 
 

6. Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent for den kommende          
sæson 

 
7. Indkomne forslag 

 
Bestyrelsen stiller nedennævnte forslag om ændring af IBK’s vedtægter: 
§4.  
Tilmelding eller framelding til en ny sæson sker skriftligt til bestyrelsen ved udfyldelse af et 
skema, som afleveres senest den sidste spilleaften i marts måned. 
Dette erstatter følgende sætning: 
Tilmelding eller framelding til en ny sæson sker skriftligt til bestyrelsen ved udfyldning af et 
skema, som udleveres på klubbens første spilleaften i april. 
 
§5.  
Kontingentet består af et medlemsindskud til Dansk Bridge Forbund, samt et 
årskontingent. Årskontingentet for uddannelsessøgende under 25 år kan reduceres. 
Dette erstatter følgende sætning: 
Kontingentet består af et medlemsindskud for hver sæson samt et årskontingent. 
Årskontingentet for uddannelsessøgende under 25 år kan reduceres. 
 
Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes af generalforsamlingen efter 
indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsen, chefturneringsleder, substitutchef, samt 
æresmedlemmer betaler kun medlemsindskud samt eventuelle henlæggelser til fonde, 
eksempelvis jubilæumsfonden. 
Dette erstatter følgende sætning: 
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. 
Bestyrelsen, chefturneringslederen, substitutchefen, æresmedlemmer samt passive 



medlemmer betaler kun medlemsindskud. 
 
§8, pkt. 10. 
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år) 
Dette erstatter følgende sætning: 
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant (ulige år) 
 
§11. 
Foruden ovennævnte vælges en revisor og en revisorsuppleant for to år ad gangen. 
Dette erstatter følgende sætning: 
Foruden ovennævnte vælges såvel en suppleant til bestyrelsen som en revisor og en 
revisorsuppleant for to år ad gangen. 
 

 

8. Valg af formand 
 

Den nuværende formand Jørgen Bentsen er villig til genvalg. 
 

9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 
 
De nuværende medlemmer Jon Dencker Norup, Allan Kristiansen og Pia Pedersen 
er alle villige til genvalg. 

 
10. Valg af revisor 

 
Den nuværende revisor Frank Pedersen er villig til genvalg 

 
11. Eventuelt 

 
 
 

 
 
 
 
 

På vegne af bestyrelsen 
 
 

Jørgen Bentsen 
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