
Referat fra generalforsamling i AABC 19. september 2020. 

 

Deltagere: 43 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. 

 Vedrørende medlemstallet, havde vi forrige år en tilbagegang på 3 medlemmer og i år kun et mindre, så vi i 
alt er 313 medlemmer. Tilbagegang kan have baggrund i ”Corona”- hvilket er helt forståeligt. 

Udpluk fra formandens beretning: 

På næsten alle spilletidspunkter er der god tilslutning  sv.t. sidste år. Dog er spil tirsdag aften 
slået sammen med torsdag aften - hvor der så spilles. 

Åbent hus har haft 1.100 spillere det foregående år men i denne sommer kun 462 spillere, 
hvilket dels skyldes, at vi først startede d. 10. juni og dels Corona-situationen. 

 Den elektroniske tilmelding fungerer godt. 

Mange aktiviteter har været aflyst i år, men nogle enkelte er udsat til næste sæson.  

 B+M har vi 12 af og de fungerer ikke helt som ønskeligt. 

Nogle af vores lokaler er blevet malet i foråret og alle meldekasser samt meldekort er rengjort. 
derfor tak til malerteamet og ” kortrengøringsfolket”  

Stor tak til bl.a. underviserne for nye spillere (undervisning skal der til, hvis vi vil have nye 
medlemmer). 

Også stor tak til turneringsledere og øvrige undervisere. 

Tak til kortblanderteamet. 

Vær opmærksom på, at på hjemmesidens punkt ” Sæsonstart ” kan man rette på evt. ny 
personlige informationer (ny adr. m.m.) 

Vær også opmærksom på, at der er en substitutliste som man selv kan ajourføre i. 

Stor tak til Ole Nielsen, som ihærdigt sørger for, at vores IT fungerer. 

Ligeledes stor tak til vores ”Blomsterpige” – Alice Dahl -, som ivrigt plukker blomster fra 
egen have, så vi har noget smukt, at se på. 

M.h.t. evt. ny lokalplan, som har været til debat / behandling de seneste år : Planen er droppet 
og der er ikke længere diskotek i lejligheden nedenunder. Hvad der kommer ved vi endnu ikke, 
men lokalet står til udlejning. 

 

 



Flest optjent bronzepoint i perioden 16.5. 2019 – 15.5. 2020-10-04 

 Margit Grove 857 

 Eva Johansen 802 

 Jørgen Nørgaard 751 

 

Spørgsmål fra medlem: Hvordan forholder vi os til de seneste meldinger ang Corona ? 

 Vi afventer nye meldinger fra DBF og retter os i øvrigt efter de anbefalinger vi får derfra. 

Der sendes mail til alle medlemmer om den nuværende situation. 

 

Punkt 3.: Aflæggelse af årsregnskab.  

Det reviderede regnskab – der ikke havde givet anledning til bemærkninger fra revisor – har været fremlagt i 
klublokalet.  
 
Årets resultat: + 76.643 kr. Aktiver er på 1.977224 kr. og Egenkapitalen på 1.495.670 kr. 
Klubben har en gæld på 435.000 kr. og skyldige omkostninger pr. 30.862 kr. 
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger fra salen. 
 
Kassereren nævnte, at nedennævnte beviser er udtrukket og blev udbetalt d. 15. september 2020. 
Bevis nr.:  
4, 13, 23, 32, 35, 48, 49, 89, 100, 102, 103, 122, 137, 147, 183, 206, 209, 232, 239, 257, 266, 283, 296. 
Lånebevis nr. 18 er forlods udbetalt og lånebevis nr. 130 er modtaget som gave.  

 

Punkt 4: Indkomne  

Indsendt af Ole Nielsen : 

” I disse Coronatider burde vi måske overveje, at have Mobil-pay. Der bliver færre, der har 
kontanter. Alle steder er vi vænnet til, at bruge elektronisk betalingsmiddel.” 

Kassereren redegjorde for, hvad det koster at have Mobilepay. Det koster at oprette og det koster en afgift 
årligt, at have det. Disse udgifter er uforholdsmæssigt store i forhold til det problem, der måtte være, at 
betale øl, vin og vand kontant. 

Forslaget blev ikke vedtaget. 

 

Punkt 5: Valg af bestyrelse  

Alle i bestyrelsen – bortset fra Axel Petersen – genopstiller. 

Som nyt medlem blev foreslået Ann Posselt og da der ikke var andre, som stillede op, blev Ann samt de 
øvrige bestyrelsesmedlemmer valgt. 

 
Punkt 6: Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Kirsten Gubi blev genvalgt som revisor og Leif Østergaard Nielsen genvalgtes som revisorsuppleant. 

 



Punkt 7: Eventuelt 

Æresmedlemsskab kan tildeles et medlem, som gennem en lang årrække har ydet en ekstraordinær indsats. 

Bestyrelsen beslutter hvilke kriterier, der skal lægges til grund for, at blive æresmedlem og bestyrelsen 
beslutter hvem, der kan tildeles dette medlemskab. 

På den baggrund blev Axel Petersen udnævnt som æresmedlem – Tillykke med det og tak for indsatsen 
Axel. 

Formanden takkede dirigenten for vel udført arbejde og Rethe Dalstrup takkede formanden for en god og 
fyldig beretning, en fin afvikling af generalforsamlingen samt det store arbejde formanden lægger i klubben. 

 

Sign: Ann Posselt   Sign: Inger la Cour Eybye 

       

    dirigent             referent 

 

Bilag 1.: Dagsorden og bestyrelsens beretning – se særskilt dokument, 

 

Den 22. september konstituerede bestyrelsen sig med følgende resultat: 

Jørn Jeppesen (formand),  
Jes. S. Brabrand (næstformand samt turneringslederteamet), 
Rethe Dahlstrup (kasserer) 
Inger Eybye (sekretær),  
Birgit Brøns (vingaver),  
Svend E. Rasmussen (indkøber),  
Ann Posselt ( kortblanderteamet), 
 Bente Evald ( undervisning )  
Anders Sørensen 
 


