Referat fra ordinær generalforsamling i Sorø Bridgeklub onsdag 27.
april 2016.

1. Valg af dirigent.
Ib Hahn Andersen blev valgt som dirigent. Det blev konstateret at
generalforsamlingen var indkaldt med et varsel, der var i overensstemmelse med
klubbens vedtægter.

2. Formandens beretning
Formanden aflagde beretning og den er vedlagt.
Beretningen blev taget til efterretning.
3. Aflæggelse af regnskab
Kassereren fremlagde regnskabet:
Primær drift: Den viste et underskud på 13.108 kr.
Medregnet indtægter fra andre aktiviteter:
Overskud på salg af øl, vand og vin 10.315 kr. Fra Springcup 2016 på 5.921 kr,
kortlægning fra andre klubber på 6.155 kr og obligationsafkast på 328 kr.
Det samlede resultat er således plus 9611 kr.
Kapitalen er pr. 31.3 2016 på 117.955 kr.
Regnskabet er med som bilag til referatet.
Jess Meyer stopper som kasserer og fik blomster som tak for den mangeårige
indsats.
Posten som kasserer overtages af Jens Wamsler.
Fastsættelse af kontingent og spilleafgift
Med henvisning til det fremlagte regnskab foreslog bestyrelsen, at spilleafgift
og kontingent forbliver uændret, hvilket ikke medførte protester.

4. Indkomne forslag.
Der var et forslag om rækkeopdelt holdturnering, så alle spiller hold i stedet for
hold- og sideløbende par-turnering, med et hold op og et hold ned efter hver 3.
runde.
Lise Flodin takkede for det glimrende forslag, der havde været savnet længe.
Nina Skriver foreslog, at det kørte på forsøgsbasis næste sæson og så kunne det
efterfølgende evalueres.
Dirigenten konstaterede at der var stemning for at lade bestyrelsen gå videre
med forslaget.
5. Valg af formand
Ib Larsen genopstillede.
Der var ikke opstillet andre kandidater og Ib blev genvalgt med applaus.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Gitte Nielsen, Lone Blume og Jess Meyer er på valg, hvoraf de to førstnævnte
genopstillede.
De to førstnævnte blev genvalgt og som ny indtræder Kai Korskilde i
bestyrelsen.
7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Erik Madsen ønsker ikke genvalgt som revisor og til posten.
Tim Vibe-Hastrup stillede op og blev valgt som ny revisor.
Erik skov blev genvalgt som revisorsuppleant.
8. Eventuelt
Der var lidt forespørgsler til forskellen på hold- og par-turnering.
Dirigenten sluttede mødet af med et ”Sorø-hurra” for Sorø Bridgeklub (tre
lange og så tre korte, red.).
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