Referat fra

GENERALFORSAMLING
tirsdag den 31. 08. 2021
på Tinderhøj Skole kl. 18.45.

Pkt. 1

Valg af dirigent
Christian Herold blev valgt til dirigent.

Pkt. 2

Valg af referent
Preben blev valgt til referent.

Pkt. 3

Valg af stemmetæller
Thorkild blev valgt til
stemmetæller.

Pkt. 4

Formandens beretning
Fomanden aflagde beretning, som generalforsamlingen godkendte.
Herefter uddelte formanden flasker til de medlemmer, som havde haft
runde eller halvrunde fødselsdage i det forløbne år.
Beretningen ligger på IBK’s hjemmeside, for dem, som er interesseret.

Pkt. 5

Aflæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
Allan fremlagde regnskabet. Regnskabet er præget af nedlukningen
grundet Corona, således at såvel indtægter som udgifter har været
præget heraf. Året endte med et overskud på ca. 46.000 kr. hvilket
har muliggjort indkøb af en kortblandingsmaskine, som først
figurerer som en udgift i næste års budget. Regnskabet blev
godkendt med akklamation.

Pkt. 6

Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent for den
kommende sæson
Budgettet er baseret på 72 aktive medlemmer og 15 passive
medlemmer. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for den
kommende sæson, således at aktive medlemmer betaler 1.100.kr.
og passive medlemmer 200kr., samt medlemsindskud til DBF.
Budget og kontingent satser blev godkendt.
Vi spiser af vores egenkapital for at finansiere Jubilæumsfesten og
vil i de kommende år sætte penge af løbende til næste 5 års fest.

Pkt. 7

Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag

Pkt. 8

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

De 3 bestyrelsesmedlemmer Jette Kraunsøe, Anette Holler og Preben
Borelli blev alle genvalgt.
Pkt. 9

Valg af revisorsuppleant
Nuværende revisorsuppleant Søren Vorstrup blev genvalgt.

Pkt. 10

Eventuelt.
Formanden fik ordet for en afsluttende bemærkning hvor han takkede for
god ro og orden.

På vegne af bestyrelsen

Preben Borelli

Generalforsamling i IBK 2021. Afholdt den 31.08.21.
Formandens beretning:
Kære medlemmer
Først vil jeg sige hvor er det dejligt at vi, på trods af en afbrudt sæson og en sæson, hvor vi kun mødtes
enkelte gange, har kunnet holde fast i klubbens medlemmer, og nu holder generalforsamling med
forventning om at gennemføre en fuld sæson på normal vis.
Hvor er vi i bestyrelsen glade for, at I, som medlemmer, har accepteret at betale kontingent uden at kunne
komme og spille bridge. Det har betydet, at vores økonomi er blevet så god, at vi med accept fra klubbens
medlemmer, har kunnet investere i en kortblandingsmaskine. Den lille maskine med den store virkning. Vi
skal ikke mere tænke over prisen for antal læg pr aften. Vi kan lægge et ekstra, så hvis der er fejl, kan man
hente fra det ekstra læg. Fremover sparer vi hver sæson en del penge, som kan henlægges til jubilæumsfest
og holde vores kontingent i ro, men det vil Allan fortælle mere om.
I bestyrelsen har vi mødtes på nettet og gennemført alt vedr. bestyrelsesarbejdet på fin vis. Det, jeg har
savnet, er bestyrelsesmedlemmernes gode værtsskaber, fordi vi plejer at spise sammen inden møderne. En
god tradition, det ville være ærgerligt at slippe, synes jeg. Det betyder noget, at mødes fysisk ind imellem.
På samme måde glæder jeg mig til, at vi igen kan mødes fysisk i klubben.
I november 2020 tog vi initiativ til at spille RealBridge og sætte det i gang som en tirsdagsaktivitet. Det viste
sig at være en stor succes, idet ca. halvdelen af klubbens medlemmer stabilt meldte sig under
bridgefanerne og oplevede at kunne snakke både med makker og modstanderne ved bordet. Vi kunne
sagtens have været flere uden problemer, men selvfølgelig kræver det, at man har en computer med
mikrofon og måske nogle høretelefoner. Pia fra bestyrelsen vil gerne bekræfte, hvor nemt det var at
komme i gang. Grunden til at jeg nævner det er, at Pia gerne vil slå et slag for at flere kommer med, når vi
bruger RealBridge engang imellem. I løbet af sæsonen vil der komme tirsdage, hvor vi må aflyse fx pga.
kommunalvalg og terminsprøver. Her vil det være relevant at lave turneringer via nettet. Det er meget
enkelt at deltage. Man får tilsendt et link, og første gang man deltager, skriver man sit navn og
medlemsnummer, så er man husket fremover, så man bare skal klikke på linket, så er man på.
Bridgemæssigt har det umiddelbart nogle fordele, man kan fx ikke svigte kulør eller melde umiddelbart
efter en springmelding. Man skal heller ikke skifte bord selv, det finder programmet ud af, så man skal bare
koncentrere sig, om at spille bridge. På trods af de mange fordele, glæder jeg mig til at spille ved et fysisk
bord, at drikke Jyttes kaffe, at uddele præmier, og møde jer alle sammen.
Det bliver også i denne sæson, at vi endelig kan gennemføre vores jubilæumsfest, som vi normalt holder
hvert 5. år. Det plejer at blive et brag af en fest, og jeg er sikker på, at Lena, Christian og Allan lægger sig
selen for, at vi og eventuelle partnere skal få en forrygende fest i slutningen af januar 2022. Dejligt at have
noget at glæde sig til i den mørke tid som kommer. Invitationen ligger allerede på IBK’s hjemmeside,
hvorfra man kan downloade den.
I bestyrelsen har vi drøftet, om vi skulle have løvfaldsfest i år. Med al den Corona nedlukning, der har
været, besluttede vi, at til trods for at det er jubilæumsfestsæson, så skal vi også have en løvfaldsfest i
efteråret. I denne Coronatid kan man kun lave for få fester.
Turneringsudvalget har fungeret i hele perioden, således er det Turneringsudvalget som har taget initiativ
til RealBridge om tirsdagen fra november sidste år.

Alt hvad vi foretager os og får erfaringer med, samler Thorkild i et dokument, der hedder Tips og Tricks, så
når vi glemmer, husker dette dokument. Det er guld værd. Jon har indkøbt kortblandingsmaskinen og sat
sig ind i, hvordan den fungerer, så han kan uddanne os andre til kortblandere. Jeg tror vi er en 5 stykker,
der har meldt sig til at lægge kort til de enkelte spilleaftener vha. maskinen.
I turneringsudvalget drøfter vi også turneringsledelse, og uddanner os i fællesskab ved at læse om lovene
og diskutere, hvordan det skal forstås. Lige nu er vi reelt set kun tre turneringsledere, så hvis der nogen, der
kunne tænke sig at tage uddannelsen, er de mere end velkomne. Det løber i nogle weekender med
efterfølgende prøver. Vi har brug for det.
Det er iøvrigt dejligt at være formand for en bestyrelse, hvor alle passer deres arbejde.
Med Pia er der orden i alt vedrørende fest og farver, Anette sørger for revision af vores velkomstpjece, i
samarbejde med Søren, og er med, når der skal laves fest. Der er mange praktiske ting, der skal være på
plads, Det samme gælder Jette, der også er god til at stille de kritiske/konstruktive spørgsmål på
bestyrelsesmøderne.
Preben er en god indpisker på møderne, og laver nogle solide referater. Det er en stor fordel for en
glemsom formand.
Økonomien og medlemssituationen er i trygge hænder hos Allan. Det er dejligt, at man bare lige kan skrive
en mail og bede om nogle oplysninger, så har jeg dem som regel et par minutter efter.
Jon styrer med sikker hånd alt vedr. turneringer, og er virkelig et anker i forhold til at de enkelte aftener
fungerer. At grejet er opdateret osv.
Tak til jer alle sammen!

