Referat fra generalforsamlingen onsdag d. 26. aug. 2AZA.
1. Valg af dirigent.
Henrik Aarøe valgt med applaus. Henrik konstaterede generalforsamlingen
lovlig trods det forsinkede tidspunkt hvorefter han gav ordet til formanden.

2,

Formandens beretning.

lb tog udgangspunkt i den beretning han havde skrevet i april måned, suppleret
med den situation klubben er, og har været, underlagt (corona). Klubbens 80 års
fødselsdag er udskudt tiljul, Spring cup blev aflyst og medlemstallet er reduceret
så det for nærværende er 101.

Dameklubben bliver erstattet med Drop-in bridge hvor alle kan tilmelde sig.
Ole Lotz efterlyste en telefonliste over medlemmer. Klubben kan ikke
efterkomme ønsket, (privatlivspolitik) så det skal gøres uden om klubben.

forbindelse med opstart er der ændrede substitutregler, som kan ses på
hjemmesiden.
I

Beretningen blev taget til efterretning, og med applaus.
Beretningen findes som dokument på klubbens hjemmeside. Klik her.

3. Aflæggelse af regnskab.
to poster fik ekstra opmærksomhed. Det var
beløbet på Spring cup, som skyldtes et mellemværende med forbundet
(guldpoint) fra sidste år, samt beløbet til gaver, som er gået til Kaarsbergcentret.
lnge Rosbirk spurgte til et budget, som fik den kommentar at det blot ville blive
Lone gennemgik regnskabet, hvor

en afskrift af et normalt års regnskab. Klubbens formue skal sikre at der er midler
til større anskaffelser.
Regnskabet blev taget til efterretning, og kan downloades fra klubbens
hjemmeside. Klik her.

4.

Fastsættelse af kontingent og spilleafgift.

Kontingent og spilleafgift uændret.

5. lndkomne forslag.
Udover bes§relsens forslag til vedtægtsændringer, var der ikke andre forslag.
Lone begrundede ændringerne, som mest var småjusteringer. Alle ændringer
blev vedtaget enstemm igt.
Klubbens opdaterede vedtægter kan ses på hjemrnesiden.

6.

Valg af formand.

lb Larsen genvalgt. Klapsalverne ville ingen ende tage.

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Genvalg af Gitte Nielsen, Lone Blume og Kai Korskilde.
Nyvalg af Annemarie Hansen.

8.

Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Tim Vibe-Hastrup genvalgt som revisor.
Niels D. Petersen genvalgt som revisorsuppleant.

9. Eventuelt.
Dirigenten takkede for god ro og orden. Herefter var der ostemad og kaffe, og
aftenen sluttede med kortspil.
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