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Generalforsamling ’22

Fredag den 6. Maj kl. 16.30



NÆSTVED BRIDGEKLUBS 
GENERALFORSAMLING

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 Valg af dirigent

 Formandens beretning

 Aflæggelse og 
 godkendelse af årsregnskab

 Godkendelse af budget

 Fastsættelse af kontingent

 Indkomne forslag

 Valg af formand og 
 2 bestyrelsesmedlemmer

 Valg af 2 suppleanter

 Valg af 1 revisor (for 2 år)

 Eventuelt

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
indsendes til formanden (mail: næstvedbridgeklub@gmail.com) senest 3 uger 
før generalforsamlingen.

Ad pkt. 7: 
Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer

På valg: 
Hans Nielsen (formand, villig til genvalg) - Vibeke Galle (villig til genvalg) - 
Edith Nørgaard (villig til genvalg) 

Ad pkt. 9: 
Elly Eriksen (villig til genvalg)
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16.30 – 17.00 
Workshop om 
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FORMANDEN HAR ORDET - 
BERETNING

Skriftlig beretning
Det er en dejlig fornemmelse at sidde 
her i påsken 2022 og få styr på alle de 
ting vi har foretaget os det sidste års 
tid. Skønt at vi er ude af Coronamørket 
og skønt at vi atter er kommet i gang 
med vores herlige hobby – Bridge.
  

Generalforsamling
Vi startede med at afholde 
Generalforsamling den 14. juni 2021 – 
alt var i færd med at åbne op efter 
nedlukningen, så vi måtte komme ud 
igen – som køerne på de lysegrønne 
marker om foråret.
 
Der meldte sig 64 til generalforsam-
lingen. Det var mange – måske hang 
det også sammen med at klubben gav 
maden med et glas vin til – pengene 
havde vi sparet ved at være nedlukket 
store dele af sæsonen 2020 -  2021.
 
Der var indkommet et forslag om 
videreførelse af digital bridge på BBO. 
Vi aftalte at hvis situationen atter gik 
imod nedlukning ville vi genoptage 
BBO – heldigvis har det ikke været 
nødvendigt.

Sommerbridge
Vi startede sommerbridge i maj 
måned og tilbuddet var at man kunne 
spille gratis for at kompensere for 
nedlukning i forbindelse med 
coronaen. 
Mange tidspunkter blev forsøgt, men 
der var forbavsende få, der gjorde 
brug af tilbuddet. 2 rækker på 
spilledagene var sjældne.

Optakt til den sæsonen – 
Tur til Rømø
34 mennesker meldte sig til vores
optaktstur til Kommandørgården på 
Rømø. Vi fik god mad – der var 
undervisning – sightseeing på Rømø – 
en fin turnering – fest lørdag aften 
med fællessang (Gad vide om man må 
tage hunde med i himlen?) – nogle af 
os badede – det gav milde 
forfrysninger – humøret var højt – vi 
gentager succesen som optakt til den 
nye sæson – dog ikke til Rømø (der 
var for langt at køre).

Sæsonen er startet – 
Turneringslederforum
Noget af det første der sker når vi 
starter på en ny sæson er at holde 
møde i turneringslederforum. Her gør 
vi status for de enkelte afdelinger – 
fastsætter indsatsområder og søger 
fælles fodslaw omkring klubbens 
virke. Bestyrelsen informerer også om 
specielle tiltag og der diskuteres 
holdninger.

Afdelingslederaspiranter
Der var mange der gerne ville melde 
sig til at blive klædt på til at være 
afdelingsledere. Vi startede med at 
afholde et kursus med instruktører 
udefra –    Per Egelund og Søren 
Pirmo. De gav et overblik over mange 
af de ting der kan røre sig i 
forbindelse med at være 
afdelingsleder – blandt andet struktur 
i bridgedanmark – BC3 og en masse 
andre overvejelser. Kurset fik gode 
ord med på vejen. Herefter blev 
gruppen delt op – nogle ville gerne 
vente, men en håndfuld har været 
trofaste og har øvet sig og fået indblik 



i hvad det vil sige at være afdelings-
leder. Det betyder – blandt andet – at 
vi ikke længere er helt så sårbare som 
vi var – der er nogle der kan tage 
over. Aspiranterne har plæderet for, 
at de arbejder sammen i teams – så 
det er vi startet på. Næste sæson går 
vi videre ad samme vej. 

Troldeturnering
Den anden oktober afholdt vi vores 
traditionelle Gulpointsturnering – 
Troldeturneringen. I denne sæson 
valgte 20 par at deltage – lidt færre 
end de tidligere gange turneringen er 
blevet afviklet. Selve dagen forløb 
upåklageligt – masser af god bridge 
og god stemning. 

Kvindebridge
I november måned var der indkaldt til 
kvindebridge – turneringen hvor 
mænd ikke er velkomne. Det er afgjort 
en stor succes – 50 kvinder havde 
tilmeldt sig – og – efter sigende – 
havde de en sjov, inspirerende og 
hyggelig aften. Absolut noget der vil 
blive gentaget i den kommende 
sæson. 

Mandebridge og Ølsmagning
Det virker ikke som om interessen for 
de to ovennævnte arrangementer er 
overvældende. Vi har haft slået det op 
tidligere, men der er andet der lokker 
mere. Så vi vælger at holde pause 
med disse arrangementer.

SOS Børnebyerne
Vi skulle have haft den årlige 
velgørenhedsturnering i januar. Da vi 
nåede tidspunktet havde både vi og 
Børnebyerne travlt med andre ting. 

Derfor blev turneringen først udsat til 
senere i sæsonen derefter til næste 
år. 

Bykamp mod Slagelse
Vi glædede os! Traditionen med at 
afholde en bykamp mod Slagelse – 
den første lørdag i marts var på 
skinner. Vi havde aftalt at vi skulle 
være 8 hold fra hver klub fordelt i 4 
rækker. Spillerne havde meldt sig – 
rækkerne var lavet – bussen var 
bestilt – vi var så klar! Desværre var 
Slagelse ikke i stand til at stille hold. 
De gjorde hvad de kunne – og næste 
år kan det jo være at det er os der 
ikke kan stille hold. Så – selvfølgelig 
er vi kede af at vi ikke fik den 
oplevelse – men vi forsøger igen i 
2023.

Økonomi
Vi har haft fokus på klubbens økonomi 
her i indeværende sæson. Jeg vil her 
blot nævne at vi i bestyrelsen har 
været udfordret på baggrund af vores 
medlemstilbagegang. Vi vil komme 
meget mere ind på det under 
formandens mundtlige beretning og 
især under kassererens fremlæggelse 
af regnskab og budget for kommende 
sæson.

Vækstforum/ 
Bestyrelsesseminar
Hvad gør vi for at skaffe flere 
medlemmer? Jeres 2 repræsentanter i 
Distriktets bestyrelse har arbejdet 
intensivt med dette landsdækkende 
problem. Vi skal drøfte det lidt på det 
formøde vi har til årets 
generalforsamling. 
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Bestyrelsen var på skolebænken for at 
få sat fokus på vores klub og vore 
resurser. Vi havde hjælp af en ekstern 
underviser der gelejdede os gennem 
dagen, hvor vi fik sat fokus på 
udviklingspotentiale. Senere har vi 
afholdt del to af seminaret, hvor vi har 
valgt at igangsætte en indsats for at 
skaffe flere medlemmer i vores klub. Vi 
har 3 overordnede emner som hele 
bestyrelsen knokler med. 

Spørgeskemaundersøgelse
Omkring 70 havde valgt at svare på det 
spørgeskema som bestyrelsen sendte 
ud. Det viser sig (heldigvis) at langt de 
fleste er rigtig godt tilfreds med at 
være medlem af Næstved Bridgeklub.  

Undervisning
Som sædvanlig har undervisning fyldt 
rigtig meget. Vi har haft 
begynderundervisning onsdag aften – 
et hold der udviklede sig til at være et 
hold bestående af helt nye – kursister 
der havde gået før, men som var blevet 
lukket ned på grund af Corona årene 
før og så var der nogle stykker som 
ønskede en ”brush up” helt tilbage til 
basis. Alt i alt var der 18 kursister.

Så havde vi undervisning for 
fortsættere hver torsdag fra 17.45 – 
18.45. Naturligvis forskelligt hvor 
mange der var fra gang til gang, men 
typisk 10-15. Her blev det meste af bog 
3 og 4 fra Ny Nordisk gennemgået og 
specielle konventioner finpudsede.

Endelig havde vi 2 undervisningsdage 
– en i efteråret med 30 tilmeldte og en 
i foråret med 40+ tilmeldte. To dage 
hvor kursisterne udtalte tilfredshed. 
Undervisere var Steen Løvgreen og 
Hans Nielsen som påtænker at lave 
undervisningsdage også i den 
kommende sæson. 

Kortlægger
Som alle medlemmer i klubben 
opdagede brød vores 
kortlægningsmaskine sammen hvilket 
afstedkom at vi selv måtte blande og 
give kortene. Heldigvis kunne 
maskinen repareres – i Polen – og den 
kører nu atter på fulde omdrejninger. 
Det er en maskine der vil være svær 
at undvære.

Samarbejde med andre
Vi har i det forgangne år indledt et 
samarbejde med OK-klubben – 
Ældresagen – Golfklubberne og 
Fensmark Bridge, hvor vi blandt andet 
har haft et tema om at øge interessen 
for bridge. Vi har tilbudt OK klubben at 
deres medlemmer må/ kan leje vore 
lokaler til festligt brug og der er aftalt 
nye møder for at finde ud af hvad vi 
ellers kan tilbyde hinanden.   

Husk klubbens Facebook gruppe: Klubben2412 medlemmer
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Budget for regnskabsåret 2022/23

INDTÆGTER

Ejendom:

 Husleje OK 94.500
 Lokaleudlejning 25.000 
   119.500
  

Spilleindtægter:

 Kontingent 235.200
 Spilleafgift  
 (Åbne huse, afslutninger, sommerbridge) 10.000
  Diverse turneringer netto 6.000
   251.200

Andre indtægter:
 Renteindtænger 18.000
 Ovrført fra terminshenlæggelse 
 ½ års tilskud 10.000

   Kantinedrift netto        25.000   
53.000

INDTÆGTER IALT  423.700

 

UDGIFTER

 Ejendom
 Prioritet Nordea (afvikling fra 1.10.22) 80.000
 El, vand, varme 60.000
 Ejendomsskat 4.600
 Renovation 2.500
 Vedligeholdelse  10.000
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 Forsikringer 15.000
 Telefon(internet webhotel  4.000
 Udstyr & inventar 5.000 
 Løn, rengøring  84.000
 Udsmykning m.v.   1.000  
   266.100 

 SPILLEUDGIFTER
 Spillematerialer 6.000
 Præmier 22.000
 Turneringsdeltagelse 1.000
 Bordafgift/mesterpoint 12.000
 Kontingent til DBF 53.000
 Fotokopiering 3.000
 Undervisning 8.000 
   105.000 

 ØVRIGE UDGIFTER
 Generalforsamling 1.000
 Møder & kurser   3.000
 Annoncering   4.500
 Klubavis og hjemmeside   2.000
 Mobilepay gebyrer 1.500
 Bankgebyrer 2.000
 Vederlag/godtgørelse 16.000
 Klubudgifter 10.000
 Regnskabssystemet 1.620
 Gaver og blomster 3.500
 Kørselsgodtgørelse 1.000
 Indkøb og reparation til kontoret 10.000 
   56.120
 

UDGIFTER I ALT  427.220

  

Underskud ( 423.700-427.220)   3.520
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Bestyrelse

Hans Nielsen (Formand)  Tlf.: 3126 2931
Mail: ringstromm@gmail.com

Edith Nørgaard (Næstformand) Tlf.: 5127 6972
Mail: enorgaard141@gmail.com

Karen Nielsen (Kasserer) Tlf.: 5054 0049
Mail: naestvedbridgeklubkasserer@gmail.com

Bodil Nielsen (Sekretær) Tlf: 3167 7716
Mail: bodil@ringstromm.dk

Vivi Petersen Tlf: 2129 7921

Mail: vivip58@gmail.com

Ketty Honoré Tlf. 2554 1686
Mail: ketty_honore@hotmail.com

Vibeke Galle  Tlf.: 2681 1531
Mail: vibgalle@yahoo.dk


