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Referat af ordinær 
 

Generalforsamling 2020 
i Bridgelogen Roskilde 

 
Fredag den 24. august kl. 17:00 

 
Hedehuset, Hedehusene 

 
 

 
Bente bød velkommen til en forsinket generalforsamling 
forårsaget af Corona-epidemien. 
 
1. Bestyrelsen forslog Henning Bentzen som dirigent og han blev 
valgt. 
Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen 
var lovlig på trods af det sene tidspunkt. 
 
Benny Pilgaard blev valgt som referent. 
  
2. Bestyrelsens beretning blev oplæst af Tom Rosenkilde og 
omhandlede aktiviteter inden Corona. 
Således blev omtalt emner som medlemmer, Roskilde Festival, 
juleafslutning, bridgeundervisning mv. 
Desuden oplæste Tom Rosenkilde et ”Tillæg til bestyrelsens 
beretning” angående resultaterne af medlemsundersøgelsen 
tidligere på året. 
Inge Liebst forespurgte om bestyrelsen arbejder på, at der max 
skal være 48 i hver klub, og formanden meddelte, at der 
arbejdes på dette. 
 
Beretning og tillæg blev godkendt af generalforsamlingen. 
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3. Regnskab for 2019 var udsendt sammen med indkaldelsen, 
hvorfor Margit Laugesen ikke gennemgik dette, men i stedet 
forespurgte om spørgsmål. 
Ole Sørensen spurgte omkring de større afvigelser mellem 
regnskab og budget, og blev henvist til ”Ledelsens beretning for 
året” 
Desuden blev bemærket en fejl i ”Erklæring fra revisor”, idet 
revisor er valgt af generalforsamlinger og ikke af bestyrelsen. 
 
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 
 
4. Bestyrelsen foreslog en kontingentforhøjelse på 100,00 kr. for 
sæson 2020/2021, og Benny Pilgaard begrundede det med 
stigende omkostninger og regnskabsmæssige underskud de 
senere år. 
 
Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen. 
 
5. Det blev konstateret, at der var fejl i det udsendte budget for 
2020, hvilket skyldes, at der ved en fejl er blevet udsendt det 
forkerte budget. Dette beklagede bestyrelsen. 
Samtidig blev det oplyst, at mange af forudsætninger for 
budgettet har ændret sig pga. Corona. 
Derfor blev det foreslået, at der laves et helt nyt budget, som 
bestyrelsen kan arbejde efter. 
 
Dette forslag blev vedtaget af generalforsamlingen. 
 
6. Indkomne forslag samt forslag fra bestyrelsen. Ikke noget 
indkommet. 
 
7. Følgende medlemmer blev genvalgt til bestyrelsen for 2 år: 
Bente Breindal 
Benny Pilgaard 
Inge Hübertz 
 
Som nyt medlem blev valgt Mary-Ann Mortensen, efter at være 
blevet præsenteret for generalforsamlingen. 
 
Søren Pingel forlader bestyrelsen pga. sygdom. 
 
Tom Rosenkilde overtager formandsposten fra Bente Breindal, 
som tidligere meddelt. 
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8. Følgende suppleant blev genvalgt for 2 år: 
Aase Andersen 
 
9. Følgende revisor og revisorsuppleant blev genvalgt for 2 år: 
Revisor: Anette Thinggaard 
Revisorsuppleant: Mogens Andersen 
 
10. Eventuelt gav anledning til følgende indlæg fra bestyrelse og 
medlemmer: 
- Bente Breindal informerede om, at pga. Corona kunne 
turneringerne i sæson 2019/2020 ikke afsluttet, hvilket betyder 
at der ikke bliver nogen klubmestre. 
- Der arbejdes på max 48 spillerede i lokalet, hvorfor der er 
etableret en formiddagsklub om torsdagen. 
- I den nye turneringsplan prøver klubben at flytte så lidt rundt 
på spillerne som muligt. 
- Der bliver ingen kage til kaffen, men man må gerne selv tage 
med. Derfor nedsættes ”kaffepenge” til 50,00 kr. 
- Der er usikkerhed om, hvordan juleafslutningen kan afvikles, 
og måske kommer det til at koste penge at deltage. 
- Der bliver lagt en liste frem omkring kaffehold, hvor man så 
selv kan vælge et tidspunkt. 
- Torsdag aften er det Kjeld Christiansen som betjener 
computeren. 
- Der er 15 passive medlemmer, og det vil fra næste sæson 
være et kontingent for disse på 500,00 kr. 
- Indmeldelsesgebyret fjernes for næste sæson. 
- Referater af bestyrelsesmøder og generalforsamling bliver lagt 
på hjemmesiden, og alle medlemmer kan med en kode gå ind og 
se disse. Koden blev oplyst på generalforsamlingen. 
- Der er indkøbt 1 stk. Bridge+More, som medlemmerne frit kan 
låne til private turneringer. 
- Erik Jensen forespurgte omkring tirsdag aften, idet der er 
behov for at flytte nogle, så der bliver max 48 – Der arbejdes på 
dette i bestyrelsen. 
- Bent Hansen forespurgte om mulighederne for at spille hver 
anden uge for at undgå flere end 48 spillere. Bestyrelsen 
arbejder i stedet for at flytte spillere mellem de 5 klubber. 
- Bente Breindal takkede på bestyrelsens vegne Søren Pingel for 
hans arbejde i bestyrelsen og som turneringsleder med en gave 
fra klubben. 
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- Tom Rosenkilde takkede på bestyrelsens vegne Bente Breindal 
for hendes store arbejde som formand for Bridgelogen med en 
buket blomster. 
- Tom Rosenkilde oplyste, at der ved sæsonstart bliver særlige 
regler for køkkenpersonalet pga. Corona, som alle bedes sætte 
sig grundigt ind i. 
 
-Rie Linde kom med forslag om, at man selv tog kop med, men 
dette var der ikke stemning for som et krav. Alle er velkommen 
til at tage deres egen kop med. 
 
Bente Breindal afsluttede mødet med tak til dirigenten for at 
styre generalforsamlingen og til alle for aktiv deltagelse og 
fremkomne ideer. Det var vin til dirigenten. 
 
Referatet godkendt af dirigenten, Henning Bentzen              
Dato:  
 
 
Referatet godkendt af formanden, Bente Breindal: 
Dato: 
 
 



 
Bestyrelsens beretning for 2019.   

Sæson 2019 /2020 er nu næsten færdigafviklet. Holdmestrene er fundet. 
Klubmestrene må vente, til der kommer bridgetider igen. 

Bridgelogen havde i 2019 2 hold med til Holdmesterskab i Distrikt Østsjælland. 
1 hold gik videre til finalen. 

I juli måned var vi som sædvanlig på Roskilde Festival. Festivalen forløb ikke 
helt som den plejer, da alle øl boder havde problemer med den ny leder, vi 
havde fået. Vi skulle for første gang anvende genbrugsglas. Det var også en 
udfordring, men vi løste dog begge dele. Vi solgte for ca. 2.7 million på de fire 
dage. Det betyder, at vi stort set får samme antal medarbejdere igen i år. Det 
er antallet af medarbejdere, der afgør, hvor meget der kommer i klubkassen. 
For god ordens skyld, skal siges, at festivalpengene ikke kan bruges til 
almindelig drift af klubben. Men kan bruges til forbedringer af klubbens lokale 
og materialer, kursusaktiviteter, lidt mere til præmiebudgettet. 

Vi tager en tørn igen i år, hvis RF 2020 ikke aflyses pga. Coronaproblemet. 

 

Ved sæsonstart havde Bridgelogen 
177 medlemmer, en tilbagegang på 7 
i forhold til året før. 

Da vi startede i september, var BC3 
(det system vi laver turneringerne i, 
hvor alle medlemmer er oprettet) 
kommet på plads. Den har fungeret 
uden de store problemer. Når vi 
somme tider har haft udfordringer  

med Handicap i holdturneringen, skyldes det forkert indtastede 
medlemsnumre. Den slags fejl er svære at få rettet, men med hjælp fra DBF 
så går det. 

Vores parturnering er gået som vanligt. Holdturneringen blev sat efter 
slangesystemet. På nogle af vores spilledage, er medlemstallet ikke gået op 
med 8, derfor var der 4 spillere som meldte sig ind tirsdag aften til kun 
holdturnering. Vi er klar over, at der er utilfredshed med holdturneringen.  
Men vi mener, det er vigtigt, der bliver spillet holdturnering, og vi vil gøre hvad 
vi kan, så det bliver mere tilfredsstillende fremover. Derfor tager vi imod de 
vejledninger der er kommet, forsøger at rette ind efter det. 



Klubsølv blev afviklet i alle 4 klubber. Hvor Bridgelogen fik fine placeringer. 
Venskabsturnering med Lejre i november blev holdt i Lejres gode 
nyrenoverede lokaler. 

 
Juleafslutningen i Hedehuset 
Fritidscenter forløb planmæssigt med 
100 deltagere. Bortset fra, at der var 
kommet dobbelt antal mandler i 
risengrøden! 

 
 

Bridge-weekend i januar forløb planmæssigt med 52 deltagere. Vi er enige om, 
at 48 er max på dette sted. 

Bridgelogens hjemmeside er Toms værk. Jeg hører meget ros for den, specielt 
tilmeldingssystemet er meget fint. Medlemmerne bruger det, og det er let for 
os, der laver turneringen, at vi ikke skal passe på et stykke papir, hvor 
subberne var skrevet på. 

Sidste år lovede jeg, at ventilationen ville blive bedre. Det håb gik ikke helt i 
opfyldelse, da vi stadig oplever træk, når ventilationen er tændt, og dårlig luft 
når den ikke er tændt. 

Vi er på alle områder en velfungerende klub, hvilket bl.a. skyldes en trofast 
medlemsskare, der hjælper til med kaffebrygning og opvask, samt oprydning.  
Kaffen drikker vi først, når uret ringer, eller når alle er færdige.  

Den daglige drift er mere end kaffe og kage. Klubbens bestyrelse står sammen 
om mange af de andre funktioner – heldigvis har vi i bestyrelsen et rigtig godt 
samarbejde.  

 

Kortlægningen hver tirsdag og 
torsdag formiddag kl 10 er næsten 
helt overgået til menige medlemmer. 
Hans Dalsgaard og Henning Bentzen 
er tovholdere. Flere andre er med på 
skift. Tom er problemknuseren. Stor 
tak til jer da vi ved, det er et stort 
arbejde at få lagt kort. 

Henning Osvald Jensen kommer hver tirsdag og torsdag kl. 10 og sætter borde 
op og gør dem klar til bridge. Stor tak for det. 

Der arbejdes på at tilbyde begynderundervisning på en eller anden måde. 

Benny har forsøgt at få noget i gang med AOF, men er ikke kommet i mål med 
det. Andre muligheder undersøges stadig. 



 
Til sidst vil jeg gerne sige tak til Vin Otto, vores vinleverandør, der leverer 
ekstra flasker til jul og andre festligheder. 

Spar Nord, som er vores nye bank, skal have en stor tak for præmier til 
juleafslutningen. 

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for jeres hjælp og samarbejde i det daglige. 

Igen i år siger jeg, det er en fornøjelse at være formand for Bridgelogen.  

Tak for samarbejdet til alle.   



Tillæg til formandes beretning – Generalforsamling 
 
For at få et bedre kendskab til vore medlemmers ønsker har vi i marts/april 2020 foretaget en 
”Spørgeskema-undersøgelse”. 
 
Denne undersøgelse blev besvaret af 125 af klubbens 174 medlemmer, hvilket over 70 % og derfor 
har den giver os i bestyrelsen et godt indblik i, hvad der kan gøres bedre i fremtiden. 
 
Vi har fået mange gode forslag og idèer og ønsker fra medlemmer og der kan bl.a. konkluderes 
følgende: 
 

a) Der er generelt stor tilfredshed med klubben 
b) Vi er for mange i lokalet og omkring 48 vil være det bedste 
c) Vi skal i fremtiden i større udstrækning spille i 2 eller 3 rækker, så der opnås 

større jævnbyrdighed i rækkerne 
d) Mange medlemmer vil gerne udvikle sig og savner undervisning eller info om små 

emner. 
e) Flere medlemmer ønsker i større udstrækning at blive inddraget i klubbens 

daglige drift. Dette kan f.eks. ske via udvalg. 
f) Der er mange forskellige holdninger til afvikling af holdturneringer og især 

sammensætning af holdene, men rigtig mange ønsker turneringer opdelt i 
rækker. Der er forslag om selv at vælge sine makkere. 

 
Bestyrelsen vil i den nærmeste fremtid arbejde på at imødekomme flest mulige af medlemmernes 
ønsker og samtidig udarbejde planer for, hvordan vi i fremtiden (efter Corona-krisen) kan sikre os, 
at alle medlemmer trygt kan spille bridge i Bridgelogen med mindst mulig risiko for at blive 
smittet. 
Sålledes vil vi nøje følge de retningslinjer, som myndighederne og DBF vil udarbejde. 
 
Undersøgelsen vil i nærmeste fremtid blive lagt på klubbens hjemmeside, så interesserede 
medlemmer kan nærstudere undersøgelsen. 
 
Den 23.04.2020/Benny Pilgaard 


