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Generalforsamling 2022 
i Bridgelogen Roskilde 

 
Fredag den 29. april kl. 17:00 

 
Referat. 
 
1. Henning Bentzen valgt som dirigent og erklærede, at mødet var retmæssigt indkaldt i 
henhold til foreningens vedtægter. 
 
2. Bestyrelsens beretning oplæst af formanden, Tom Rosenkilde: 
 
Sæson 2021/22 er nu slut. 
Det har været et svært år for hold/turneringsledere. Mange sygemeldinger har gjort det svært 
at få turneringerne til at hænge sammen, men det er vist gået meget godt med de ændringer, 
der er foretaget. 
 
Klubmestrene er fundet og stort tillykke til mestrene, men holdturneringen blev vi nødt til at 
aflyse grundet mange sygemeldinger. 
 
Coronaen har og sætter stadigvæk sit præg på turneringerne. I januar måtte vi aflyse i 2 uger 
og 1 uge i februar. Vi klarede det med at spille RealBridge. Tilslutningen til RB er dog for lav, 
og det er de samme, der er med hver gang. Det vil være rart at se nogle nye ansigter. Det er en 
sjov og anderledes måde at spillebridge på. 
 
Jeg vil gerne lave sommerbridge i RealBridge, hvis interessen er der. Dog kræver det, at der er 
mindst 10 par, der tilmelder sig hver gang. Hvorfor spille på RealBridge, når vi kan spille 
fysisk bridge? Det er fordi i RB, kan du sidde i sommerlandet, på safarien eller ved poolen og 
spille, bare der er Wi-Fi. 
 
Der har været problemer med at skaffe substitutter i denne sæson. Derfor vil bestyrelsen være 
meget glade, såfremt flere af jer melder jer som substitutter i klubben og i andre klubber. 
Dermed kan I alle hjælpe med, at vi i fremtiden får bedre muligheder for at skaffe substitutter. 
Der er jo den regel, at man SELV skal skaffe substitutter. 
 
Roskilde Festival har der ikke været noget af de sidste 2 år, men i år er vi med igen med ca. det 
samme antal medarbejdere som tidligere. Bente og Benny er tovholdere ved festivalen. 
 
Vores medlemstal er stabilt på 149 medlemmer, så vi har 48 spillere i 3 klubber og 40 i en 
klub. Vi har flere på venteliste til de forskellige klubber, og vi forventer også at nogle af dem, 
der står som passive, ønsker at komme i gang igen. Det kan dog godt være, at vi bliver nødt til 
at have mere end de 48/40 deltagere på spilledagene. 
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Det lykkedes endeligt i år at afvikle venskabsturnering med Lejre, SOS-bridge samt bridge-
weekend. Dog måtte vi til de 2 sidste have ”udenbys” deltagere med for at være nok. 
 
Vi har i mange år brugt et gammelt økonomisystem i klubben, men det brød desværre sammen 
midt på efteråret. Vi måtte udskifte det med et moderne økonomisystem, nemlig ”Foreningslet”. 
Derfor har vi brugt en del tid på at indkøre det ny system. Systemet giver desuden mulighed for 
en lettere opkrævning af kontingent i fremtiden. 
 
Som bekendt har der i 2021 være negativ rente på indestående i bankerne. Dette har betydet, at 
klubben har måttet betale renter at indestående på driftskonto og festival-konto. Derfor har 
bestyrelsen besluttet at bruge noget af dette indestående i banken til at indfri et lån hos Dansk 
Broder Orden, som blev etableret i forbindelse med udvidelsen af klublokalet. Dette betyder, at 
huslejen i fremtiden bliver mindre. 
 
Jeg vil gerne takke alle hjælpere i klubben for deres arbejde med lægning af kort, 
turneringsplanlægning og andre praktiske ting. Uden deres hjælp kunne klubben ikke fungere. 
 
Dirigenten efterspurgte kommentarer til beretningen: 

a) Fik vi det ud af det, som vi gerne ville, da vi udvidede vores klublokale? Bestyrelsens 
svar: Det er ok, at rummet blev større uden, at klubben af den grund har fået flere 
spillere på de enkelte klubhold. Mere rum gav bl.a. bedre indeklima. Samtidigt blev der 
aftalt en fornuftig finansiering og fast husleje i en årrække. 

b) Hvad skal der til for, at RealBridge kommer i gang denne sommer? Tom gentager, at 
der skal være 10 deltagende par. For at opildne medlemmer til at deltage vil Tom gerne 
arrangere et træningsspil en onsdag aften i løbet af maj måned. Medlemmer får en mail 
med en konkret dato. Deltagelse i sommerens spil er fastlagt til 10 kr. pr person pr gang. 

Efter spørgsmål og svar blev bestyrelsens beretning godkendt. 
 
3. Godkendelse af revideret og udsendt årsregnskab.  
Kassereren/Kaare udtrykte tilfredshed med resultatet af årets drift. Regnskabet bærer præg af, 
at klubben i perioder har været C-19-lukket. Regnskabstal er derfor ikke altid i 
overensstemmelse med budget-tal. Men samlet set afviger årets lille underskud kun med 
knap1000 kr ift budget. En større post skal fremhæves som værende anderledes. Nemlig 
huslejen. Tilsyneladende er huslejen faldet med 11000kr. Men reelt er det beløb blevet betalt af 
Festivalkontoen, da bestyrelsen har valgt, at huslejestigningen i forbindelse med udvidelsen for 
nogle år siden skal betales af Festivalkontoen og ikke over det almindelige driftsbudget. 
Foreningens egenkapital er stort set uforandret ift. foregående år. Regnskabet for 2021 blev 
godkendt. 
  
4. Fastsættelse af kontingent for kommende sæson. 
Bestyrelsen foreslår at hæve kontingent med 70 kr. Kassereren begrundede stigningen med 
tidens almindelige prisstigninger. Kontingentet vedtaget. 
  
5. Fremlæggelse af 2022-budgettet.  
Kassereren orienterede om enkelte forhold, der er anderledes end tidligere: Det ny 
regnskabsprogram er på abonnement basis, kontingentforhøjelsen og julearrangementet, der 
bliver delvist afhængigt af deltagerbetaling. 
Det udsendte budget blev godkendt 
 
6. Indkomne forslag samt forslag fra bestyrelsen. Ingen emner til debat. 
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7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Følgende medlemmer er på valg for 2 år: 
Bente Breindal, modtager genvalg 
Mary-Ann Mortensen, modtager genvalg 
Inge Hübertz, modtager genvalg 
Henny Hansen, modtager genvalg 
Benny Pilgaard, modtager genvalg 
 
- Alle blev genvalgt 
 

8. Valg af bestyrelsessuppleant 
Følgende suppleant til bestyrelsen er på valg for 2 år: 
Aase Andersen, modtager ikke genvalg 
Keld Christiansen stillede op og blev valgt. 
 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Følgende revisor og revisorsuppleant er på valg for 2 år: 
Revisor: Anette Tinggaard, modtager ikke genvalg 

  Bestyrelsen foreslår Mogens Andersen 
Revisorsuppleant: Mogens Andersen, modtager ikke genvalg 

  Bestyrelsen foreslår Anette Thinggaard  
 
Ovenstående rokade blev godkendt af medlemmerne 
 

10. Eventuelt: 
a) Et enkelt medlem mindede os om, at ringende telefoner og for sent fremmøde bør undgås. 
b) Tom fik forsamlingens applaus for den store indsats i årets løb.  
c) Tom meddelte, at der næste sæson tilbydes undervisning. Forløbet vil starte den 5/9 kl. 13-16 
i Bridgehuset, og undervisningen vil blive varetaget af Mona Norup og Birgit Schmidt. Alle 
opfordres til at orientere om muligheden og derved være med til, at interesserede melder sig. 
 
 
 
Referent Kaare Steenstrup 1. maj 2022 
 
 
 
Dirigent Henning Bentzen 
 
 
 
Formand Tom Rosenkilde 
 


