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Inden han gik over til dagsordenen bekendtgjorde formanden (stående) med et smørret og 
selvtilfreds smil, at der i den forløbne sæson IKKE var nogen af klubbens medlemmer, der 
var blevet grebet i at snyde ved bridgebordet! Et lettens suk ved et par borde bidrog til at 
forhøje den i forvejen gode stemning. 
 
 
Derefter gik formanden over til dagsordenen i henhold til vedtægterne. 
 
 
1) Valg af dirigent: 

Formanden foreslog Peter Nørring, der blev valgt med for en gangs skyld passende 
applaus og med forsamlingens tilslutning erklærede generalforsamlingen lovlig indkaldt og 
i øvrigt lovlig. Bifaldet steg til stormstyrke, da han bekendtgjorde også at påtage sig rollen 
som referent. 
 

2) Formanden praler af klubbens medlemmers bedrifter: 
Med klar reference til de af klubbens medlemmer opnåede resultater og især mangel på 
samme overvejer formanden at erstatte ordet ”bedrifter” med ”aktiviteter”. Se dog som en 
klædelig undtagelse fodnoten nederst side 2. 
 
Til benefice for de statistikivrige er vedhæftet formandens aktivitetsoversigt som side 3.  
 

3) Kassereren fremlægger det reviderede (?) årsregnskab: 
Det gjorde formanden, da kassereren var fraværende.  
Kassereren havde i direkte modstrid med en generalforsamlingsbeslutning om at skabe et 
passende underskud til nedbringelse af klubbens betænkeligt stor formue kreeret et 
overskud på mere end kr. 1.553, 50. Dette blev dog godkendt af forsamlingen. 
Han foreslog et kontingent for hele den kommende sæson på kr. 1.850,-, hvilket 
forsamlingen var godt tilfreds med. Man kan jo altid sætte forårskontingentet ned, hvis 
pengekassen bliver for voluminøs. 
 
 

4) Indkomne forslag afvises: 
Der var ikke indkommet forslag. 
 

5) Genvalg af formand: 
Ja. 
 

6) Valg af nok bestyrelsesmedlemmer (det er nu, Frederiksen!): 
Bestyrelsen blev genvalgt. 



 
7) Valg af revisor:  

Jens Brix blev genvalgt. Jens Toft må desværre fratræde, da han forlader klubben. 
Efter traditionen skal revisor(ene) hedde Jens. Det lod sig ikke gøre, men Hans blev valgt 
ud fra den betragtning, at de sidste 50% af hans navn - nemlig * * n s - opfylder kravet om  
* * n s. Strålende tænkt og elegant udført. 
 

8) Diskussion af turneringsformer (enkeltmandsturnering foreslås og afvises): 
Alt det sædvanlige bøvl om hold og par og speed-ball og imp og kp og hvad ved jeg 
gentoges fra tidligere år med monoton regelmæssighed. 
Det kom dog frem, at der overvejende er ganske god tilfredshed med fordelingen af 
turneringerne på par med skiftende regnskabsopgørelsesmetoder og hold.  
Så hold fast i det. 
 

9) Eventuelt: 
Vi er blevet spurgt, om vi vil være med til at teste og indkøre noget djævelskab af en 
bridgemaskine for Blakset. Det synes de fleste kunne være meget sjovt at prøve, men med 
understregning af, at det er gratis, og at vi kan trække os ud af det uden varsel, hvis vi 
måtte ønske det. 
Maskinen hedder Bridge Dealer og kan en masse mere end det IT, vi hidtil har mødt. 
 

 
Derefter takkede dirigenten forsamlingen for god ro og orden og hævede 
generalforsamlingen. 
 
 

Farum, den 8. maj 2016 
 
 

 
____________________________ 

Peter Nørring 
Dirigent og referent 

 
FODNOTE: 
 
Ad § 2:  
Referenten finder det mest korrekt over for Asbjørn at nævne, at denne sammen med en 
middelmådig makker snuppede 2 guldpoints for med betydelig margin at have vundet B-
rækken i Bridgecenter Nordsjællands nytårsturnering 30/12 2015. GODT GÅET! TIL 
LYKKE. 
 
 
 
 
 

 



 


