
Referat fra generalforsamling i AABC 18. september 2021. 

 

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 beslutningsdygtigt. 
 

Generalforsamlingen startede med, at mindes vores ældste medlem H.P.Christensen, som er død i det 
forgangne år 

Punkt 2: Bestyrelsens beretning. 

Bestyrelsens beretning, som blev godkendt. 

Vedrørende medlemstallet, sluttede sidste år med  330 medlemmer. 

I år er medlemstallet nu 305. Tilbagegangen  kan have baggrund i ”Corona”- hvilket er helt forståeligt samt 
det, at mange i sommerens løb spillede Real Bridge – og vel vil fortsætte med det, hvor der i distriktet fortsat 
spilles om søndagen kl. 19.00 

Udpluk fra formandens beretning: 

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

Åbent hus startede først 10. juni og der har kun været i alt 448 spillere. Imod de 462 sidste 
sommer og året før ca. 1100 spillere. Tilbagegangen skyldes delt, at vi kom sent igang og dels 
Corona-situationen. 

 Den elektroniske tilmelding fungerer godt. 

De fleste aktiviteter har været aflyst i år, mens nogle enkelte er udsat til næste sæson. 

P.g.a. aflysningerne er der derfor i år ikke fundet nogle klubmestre og der er heller ikke nogle 
resultater fra sæsonen.  

 B+M har vi 25 af og de fungerer ikke helt som ønskeligt. 

Formanden redegjorde for kontingentstrukturen m. bl.a. hvad vi betaler til Forbundet. Af de 
1.000.kr. vi betaler i kontingent for en lang sæson, går de335 kr. til Forbundet og distriktet. 

Ang. Klublokaler, så har Søren Dahl udbygget vores museumsvæg til også at omfatte Morten 
Boe’s stur. Formanden opfordrede til, at vi alle ”besøger” museumsvæggen. 

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. 

 

Punkt 3.: Aflæggelse af årsregnskab.  

Det reviderede regnskab – der ikke havde givet anledning til bemærkninger fra revisor – har været fremlagt i 
klublokalet.  
 
Årets resultat: + 119.991 kr. Aktiver er på 2.023.689 kr. og Egenkapitalen på 1.634.120 kr. 
Klubben har en gæld på 375.000 kr. og skyldige omkostninger pr. 12.317 kr. 
 
Der var enkelte spørgsmål fra salen bl.a. om regnskabspraksis. Vedkommende fik svar fra Rethe, hvorpå 
regnskabet blev godkendt uden andre bemærkninger. 
 
Kassereren nævnte, at nedennævnte beviser er udtrukket og blev udbetalt d. 27.maj 2021 
 
Bevis nr.:  
11, 28, 53, 60, 62, 74, 80, 96, 98, 119, 132, 141, 161, 166, 175, 182, 191, 199, 201, 210, 226, 237, 251, 260, 
261, 263, 269, 270, 271, 288. 

 

Punkt 4: Indkomne forslag 

Ingen 

Punkt 5: Valg af bestyrelse  

Alle i bestyrelsen – bortset fra Svend Rasmussen – genopstillede. 

Som nyt medlem blev foreslået Lars Andersen og da der ikke var andre, som stillede op, blev Lars 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 

Willy Eltved beklagede, at så få medlemmer deltog i generalforsamlingen – det var skuffende. 

Endvidere gav Willy Eltved udtruk for, at der til tider var alt for varmt i lokalerne. 

 Bestyrelsen gav tilsagn om, at undersøge hvilke muligheder der er for, at ændre på dette 

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 Svend Rasmussen udnævnt som æresmedlem – Tillykke med det og tak for 
indsatsen Svend. ( Tale til Svend fra formanden Jørn Jeppesen er vedhæftet som bilag 1 ) 

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. 



Det er i år 25 år siden formanden blev medlem af bestyrelsen og det er 20 år siden Jørn Jeppesen blev 
formand. 

I den anledning havde Svend Rasmussen skrevet en tale, som blev fremført af Rethe Dahlstrup ( Svend 
Rasmussen var ikke til generalforsamling og talen er vedhæftet som bilag 2 ) 

 

 

Sign: Ann Posselt   Sign: Inger la Cour Eybye 

       

    dirigent             referent 

 

Bilag 1 : Tale til Svend Rasmussen – udnævnelse til æresmedlem 

Bilag 2 : Tale til Jørn Jeppesen – 25 år jubilæum i bestyrelsen samt 20 år som formand 

Bilag 3:  Dagsorden og bestyrelsens beretning . 

 

Den 21. september 2021 konstituerede bestyrelsen sig med følgende resultat: 

Jørn Jeppesen (formand),  
Jes. S. Brabrand (næstformand samt turneringslederteamet), 
Rethe Dahlstrup (kasserer) 
Inger Eybye (sekretær),  
Birgit Brøns (indkøber af visse produkter samt vingaver),  
Lars Andersen   ( it) 
Ann Posselt ( kortblanderteamet), 
 Bente Evald ( undervisning )  
Anders Sørensen ( turneringsleder ) 
 


