Referat fra generalforsamling i AABC 22. september 2018.

Deltagere: 53 klubmedlemmer herunder repræsentanter fra bestyrelsen.
Formanden bød velkommen
Punkt 1: Valg af dirigent
Ann Posselt blev foreslået og valgt.
Ann Posselt takkede for valget, og konstaterede efterfølgende, at mødet var lovligt varslet i henhold til
gældende vedtægter og således beslutningsdygtig.
Punkt 2: Bestyrelsens beretning.
Bestyrelsens beretning, som blev godkendt, er vedhæftet som bilag 1.
Vedrørende medlemstallet, har det de seneste år været lidt vigende, men i år er der en fremgang på 16
medlemmer til nu 325 medlemmer – dejligt!
Formanden bad forsamlingen rejse sig for at mindes Ole Philipsen og Palle Wind, som vi har mistet i seneste
forenings år.
I alt er der 520 medlemmer som spiller ugentligt – ud over drop in.
Vi har fået ny EDB-platform (BC 3). I dette system er det muligt, at tilmelde sig via Hjemmesiden. Hvis vi
melder til de forskellige turneringer på denne måde, lettes arbejdet for den turneringsleder, som skal sætte
turneringen op, da navnene kan overføres direkte til spillelisten. Ikke alle har dog mulighed for, at melde til
hjemmefra, hvorfor der på generalforsamlingen blev opfordret til, at klubben evt. anskaffer sig en computer,
som kan placeres i spillelokalet og medlemmerne kan melde her. Det løser dog ikke helt problemet, men
bestyrelsen vil arbejde videre med opgaven – der meldes ud senere.
En stor tak til Ole Nielsen, som har installeret den nye platform.
M.h.t. tilmeldingsfrister, blev der fremsat et ønske om, at der gives lidt længere tid fra tilmeldingsfrist og til
turneringen skal spilles. Det giver mere ro for kortblanderne til at blande de rigtige kort i det korrekte antal.
Punkt 3.: Aflæggelse af årsregnskab.
Det reviderede regnskab – der ikke havde givet anledning til bemærkninger fra revisor – har været fremlagt i
klublokalet.
Årets resultat: + 101.546 kr. Aktiver er på 2.003.634 og Egenkapitalen på 1.312.195 kr.
Klubben har en gæld på 647.500 kr. og skyldige omkostninger pr. 43.839 kr.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger fra salen.
Kassereren nævnte, at nedennævnte beviser er udtrukket og blev udbetalt d. 15. september 2018.
Bevis nr.: 3, 6, 12, 16, 26, 27, 36, 41, 46, 52, 66, 72, 75, 86, 90, 94, 95, 97, 107, 110, 113, 116, 135, 139,
145, 146, 152, 176, 179, 184, 186, 234, 238, 242, 243, 256, 258, 264, 267, 295.
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Punkt 4: Indkomne forslag
Der er indkommet forslag fra Birgit Ingemann:
”Jeg tror, at andre har det som vi har det med hensyn til læsning af bridgebladet. Den elektroniske udgave
bliver desværre ikke læst, hvorimod papirudgaven var hyggelæsning ind imellem eller ved sengetid.
Derfor foreslår jeg, at interesserede kan betale et beløb og modtage bridgebladet i papirform.
Håber at forslaget modtages positivt. Jeg har hørt, at det landsdækkende blad Dansk Bridge kommer i
Klubberne, hvor vi selv kan tage det med hjem. Det er fint sådan ”
Formanden opfatter spørgsmålet sådan, at det er Klubbens Nyhedsbrev, der er tale om. Det trykkes i et antal
eksemplarer til brug for de, som ikke har computer, og hvis navne figurerer på en liste, som man – via sin
turneringsleder – kan tilmelde sig. Bladet vil så ligge i klubben med medlemmets navn på.
Punkt 5: Valg af bestyrelse
Alle i bestyrelsen – bortset fra Niels Dahl – genopstiller.
Som nyt medlem blev foreslået Bente Evald og da der ikke var andre, som stillede op, blev Bente samt de
øvrige bestyrelsesmedlemmer valgt.
Bestyrelsen konstituerede sig lige efter generalforsamlingen og har nu følgende sammensætning:
Jørn Jeppesen (formand), Jes. S. Brabrand (næstformand), Rethe Dahlstrup (kasserer), Inger Eybye
(sekretær), Birgit Brøns, Svend E. Rasmussen ( indkøber ), Axel A. Petersen, Karl Peder Larsen og Bente
Evald
Punkt 6: Valg af revisor og revisorsuppleant.
Kirsten Gubi blev genvalgt som revisor og Leif Østergaard Nielsen genvalgtes som revisorsuppleant.
Punkt 7: Eventuelt
Axel A. Petersen fik overrakt en lille gave efter 25 år i bestyrelsen – og Axel fortsætter.
Kirsten Gubi har ønsket, at slutte som ” blomsterpige” og i stedet har Alice Dahl nu opgaven.
Formanden takkede dirigenten for vel udført arbejde og Svend Rasmussen takkede formanden for en god og
fyldig beretning, en fin afvikling af generalforsamlingen samt det store arbejde formanden og kassereren
lægger i klubben.
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