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Referat af generalforsamling fredag den 3. september 2021. 

Sted: Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71, 2630 Taastrup 

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent og referent 

2) Bestyrelsens beretning v/formanden 

3) Godkendelse af revideret årsregnskab v/kassereren 

4) Fastsættelse af kontingent. 

5) Godkendelse af budget v/kassereren 

6) Indkomne forslag samt forslag fra bestyrelsen 

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer 

8) Valg af bestyrelsessuppleanter 

9) Valg af revisor og revisorsuppleant 

10) Eventuelt 

1. Valg af dirigent og referent 

Bestyrelsen foreslog Henning Bentzen som dirigent og Benny Pilgaard som referent. De blev begge valgt af 
generalforsamlingen. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt efter vedtægterne og derfor var lovlig. 

2. Bestyrelsens beretning v/formanden 

Bestyrelsens beretning er tidligere fremsendt til medlemmerne, men formanden læste den op for 
generalforsamlingen. 

Formanden tilføjede, at der ikke var kommet nok tilmeldinger til en ny ”Online klub” onsdag aften, men der 
i stedet var besluttet at gøre det muligt, at tilmelde sig fra gang til gang. Det er gratis at deltage for 
klubmedlemmer, hvorimod spillere fra andre klubber skal betale 25 kr. pr. gang. 

Desuden nævnte formanden, at vi desværre havde måttet aflyse begynderundervisningen i samarbejde 
med AOF, idet det ikke havde være muligt at oplære underviserne pga. Corona. 



Formanden nævnte også, at der i den kommende sæson bliver mulighed for at købe et ”drikkekort” til 125 
kr., så er der også betalt for substitut. 

Efter en forespørgsel fra generalforsamlingen bekræftede formanden, at det stadig er planen at 
gennemføre lørdagsundervisning senere i denne sæson. 

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. 

3. Godkendelse af revideret årsregnskab v/kassereren 

Margit oplyste, at det havde været et specielt år, og huslejen samt bidrag til DBF havde været der, selv om 
vi ikke kunne spille pga. Corona. Til gengæld er det besluttet, at der er gratis kaffe i den kommende sæson. 

Der reviderede og underskrevne regnskab blev godkendt af generalforsamlingen. 

4. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev godkendt af generalforsamlingen. 

Formanden oplyste, at kontingenterne kan ses på hjemmeside, og på denne baggrund kan der betales for 
den kommende sæson. 

5. Godkendelse af budget v/kassereren 

Kaare forelagde budget for 2021, som var udsendt den 2/7 2021. Han oplyste, at de faste udgifter var 
uforandrede i forhold til 2020, og forklarede hvordan de 2 bankkonti bruges til betaling af omkostninger i 
foreningen. Han meddelte, at underskuddet på 2.000 kr. fandt bestyrelsen acceptabelt, 

Der blev spurgt omkring posten ”Mesterpoint bordafgift DBF” på 5.000 kr. som virkede meget lav. Der blev 
derfor påpeget, at der er underbudgetteret på denne post. Også posten ”Vingaver” er underbudgetteret, 
som tidligere påpeget af bestyrelsen. 

Der blev spurgt, hvorfor der ikke er afsat til Roskilde Festival, hvortil Bente gjorde opmærksom på, at der 
aldrig kan budgetteres, idet vi ikke ved, om vi bliver indbudt til at deltage. 

Der blev spurgt om vi havde forhandlet med banken om negativ rente, hvilket kassereren meddelte ikke var 
muligt. 

6. Indkomne forslag samt forslag fra bestyrelsen 

Formanden meddelte, at der hverken er kommet forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Følgende medlemmer er på valg for 2 år: 

Kaare Steenstrup (modtager genvalg), Tom Rosenkilde (modtager genvalg), Henny Hansen (modtager 
genvalg) og Margit Laugesen (modtager ikke genvalg). 

Generalforsamlingen genvalgte Kaare Steenstrup, Tom Rosenkilde og Henny Hansen, og i stedet for Margit 
Laugesen blev Erik Jensen valgt som nyt medlem af bestyrelsen. 



8. Valg af bestyrelsessuppleant 

Følgende medlemmer er på valg for 2 år: 

Hans Dalsgaard (modtager genvalg) 

Generalforsamlingen genvalgte Hans Dalsgaard som suppleant. 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Følgende revisor og revisorsuppleant er på valg for 2 år: 

Revisor: Vibeke Pedersen (modtager ikke genvalg), revisorsuppleant Christian Bistrup (modtager genvalg) 

Generalforsamlingen genvalgte Christian Bistrup som revisorsuppleant, og som ny revisor blev valgt Bent 
Hansen. 

10. Eventuelt 

Det blev foreslået, at generalforsamlingen i fremtiden afholdes i Roskilde, så medlemmerne har lettere ved 
at komme frem. Derfor blev foreslået at leje beboerhuse eller lignende. 

Det blev foreslået, at der i fremtiden bliver brugt mikrofoner til generalforsamlingen, så det er lettere at 
høre, hvad der bliver sagt. 

Christian Bistrup spurgte om samarbejdet i distriktet og med DBF, og formanden meddelte, at Visti 
Christensen sidder i distriktets bestyrelse, og han arbejder på at få bridgelærer uddannelsen placeret i 
Roskilde og etablere nogle fælles turneringer bl.a. ”Distriktsturneringer”. Dette kan ses på distriktets 
hjemmeside. 

Formanden takkede Margit Laugesen for et stort arbejde i bestyrelsen gennem 21 år, og udleverede et 
bevis på, at hun var blevet æresmedlem af klubben. Desuden fik hun en kurv med gaver. 

Bente Breindal takkede Margit for et godt samarbejde gennem de mange år, hvor hun havde være med til 
af skabe Bridgelogen. Hun takkede også for et godt personligt venskab. 

Margit takkede for gaver og de venlige ord i forbindelse med sin udtræden af bestyrelsen. 

 

Referent Benny Pilgaard 

 

 



 
 
 
 

Bestyrelsens beretning for 2020 
 
Sæson 2020/21 er nu slut, den sluttede faktisk inden vi rigtig kom i gang igen. 
 

 

Vi startede først 1. september med plexiglasskærme 
på bordene - jeg skal være den første til at 
indrømme, at dette ikke var nogen succes, uden de 
grønne duge, med håndsprit, egen meldekasse og 
Bridge Mate der kun måtte betjenes af Nord. 
 
Vi fik spillet normalt i september måned, men fra 
oktober måtte vi dele op, så der kun blev spillet hver 
anden gang. 
 

 
Fra 1. november blev der indført forsamlingsforbud, så vi kun måtte være 10 personer til stede, 
dette blev ændret til, at vi kunne være 2 x 10 personer, hvis lokalet blev opdelt så de 2 grupper 
ikke var i fysisk kontakt med hinanden. Derefter spillede vi ”Corona Bridge” et par uger men måtte 
stoppe omkring 1. december da der blev lukket ned igen. 
 

I februar 2021 kom Realbridge til landet, og jeg 
aftalte med Visti fra Roskilde Bridge 1945 om 
at gå sammen, så vi kunne spille 4 gange om 
ugen. Dette har været en stor succes for begge 
klubber, jeg vil estimere at der har været 12-
14 par hver gang, dog med mange gengangere. 
 
Jeg vil gerne takke alle, der støttede op 
omkring Corona Bridge og RealBridge både 
spillere og kortlæggere. 
 

 

 
Hvis der er tilslutning nok, vil vi starte en online RealBridge klub onsdag aften i næste sæson, det 
vil koste kr. 100,- pr. halvår, eneste betingelse er at man er medlem af DBf. Turneringen oprettes 
som almindelig klub med turneringsprogram samt med krav om substitut ved fravær. Spil med din 
egen makker eller spil med en anden evt. en du kender, der bor et andet sted i landet. 
 
Mange arrangementer blev aflyst bl.a. SOS-bridge, Klubsølv, Lejreturnering, Juleafslutning så vi 
håber, at vi i den kommende sæson kan få afholdt nogle af disse arrangementer. 
 
Vi har i årets løb haft 20 medlemmer der er holdt op - frivillig afgang og desværre også 3 dødsfald. 
Der har i sæsonen været 18 medlemmer som passive. 
Det betyder at vi i 3 af klubberne kan holde medlemstallet på 48 - torsdag eftermiddag er vi i 
øjeblikket 51 medlemmer (juni 2021) 
 
Roskilde Festival blev ikke til noget i 2020 og 2021, men vi er friske på at være med i 2022. 



 
I øjeblikket planlægges et begynderkursus i bridge i samarbejde med AOF i Roskilde med Birgit 
Schmidt og Mona Norup som undervisere. Men det vil først komme i sæson, da vi afventer at DBf 
for stablet et bridgelærer kursus på benene. 
 
Vi vil i næste sæson starte lørdagsundervisning specielt for lettere øvede, igen vil Birgit og Mona 
stå for dette. Evt. emner der skal tages op kan i meddele mig. 
 
Vi har i sæsonens løb afholdt 4 bestyrelsesmøder, referaterne heraf kan findes på hjemmesiden 
under ’Dokumenter’ i første fane i menuen.  
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for det gode samarbejde både ved fysisk fremmøde og på Teams. 
 
I bestyrelsen er vi opmærksomme på, at der er betalt kontingent i 2020 uden, at der næsten har 
kunnet spilles, men vi har omkostning i form af husleje, og har derfor besluttet, at der er gratis 
kaffe og kage i hele sæson 2021/2022. 
 
Angående substitutter har vi erfaret, at mange glemmer at betale for substitutternes drikkevarer, 
derfor har vi besluttet, at substitutterne selv skal betale for deres drikkevarer (kaffe/te og kage er 
gratis). Der kan betales forud for substitutter, dette skal skrives på listen i baren. 
 
Corona og bridge i sæson 2021/22 
Vi vil fortsat opretholde en god hygiejne i klubben, derfor vil der ikke være grønne duge på 
bordene, der vil være håndsprit på hvert bord, samt at egen meldekasse må medbringes. Der kan 
også lånes en af klubbens som man tager med rundt og aflevere efter spil aftørret med sprit. 
Ligeledes vil det være en god ide af KUN nord betjener Bridge Maten. 
 
Lad være med at klumpe sammen ved baren eller i mellemgangen ved toiletterne - hold afstand -  
så kan vi også holde forkølelse og influenza på afstand. 
 
 
 
 
 


