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NÆSTVED BRIDGEKLUBS GENERALFORSAMLING 

 

D. 9 - 5 - 2018 

 

KL. 17.30 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 
1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Aflæggelse og godkendelse af årsregnskab 

4. Godkendelse af budget 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Indkomne forslag 

7. Valg af formand, 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 

8. Valg af 1 revisor 

9. Eventuelt 

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden på mail: 

naestvedbridgeklub@gmail.com 

senest 3 uger  

før generalforsamlingen. 

Ad pkt. 7: Valg af formand, 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter: 
 
  På valg er: Hans Nielsen (2 år) , Bodil Haag (2 år) og Edith Nørgaard (2 år)  

  1. suppleant: Bodil Nielsen (1 år) 

  2. suppleant: Gurli Pedersen (1 år) 

  Alle villige til genvalg. 

 

Ad pkt. 8: Valg af 1 revisor 

  Bent Jensen er på valg og ønsker ikke genvalg. 

  Bestyrelsen foreslår Jens B. Hansen som ny revisor. 
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3 

Formandens beretning 
 
Lørdag eftermiddag - duften af kaffe som skal ind-
tages her i gården om et øjeblik - solstrålerne der 
varmer mit blegansigt mens en grønirisk desperat 
synger sine nasale lyde ud i foråret og erklærer, at 
nu er det på tide at gøre status - at benchmarke - 
hvad har vi lavet i det forgangne år i Næstved 
Bridgeklub. 
 
Generalforsamling: Faktisk er det jo afslutning på 
sæsonen, at vi holder generalforsamling - det er 
her der træffes beslutninger om eventuelle ændrin-
ger i kursen - nye tiltag - det er her, der kan rejses 
kritik både positiv og negativ - på den måde beva-
res dynamikken. Der var 34 mødt frem til generalfo-
samlingen, som myndigt blev styret af vores diri-
gent Edvind Kaup. Der var ikke fremkommet for-
slag, det var faktisk en fredelig generalforsamling, 
som sluttede med at 32 spillede den efterfølgende 
turnering. 
 
Sommerseminar: En anden tradition, der er opstå-
et, er at bestyrelsen mødes en lørdag i juni og for-
bereder hele den nye sæson. 
Her afgør vi, hvornår der skal afvikles turneringer, 
hvornår vi skal holde møder, og her taler vi også 
om, hvordan vi evt. kan blive bedre som bestyrelse 
til forskellige ting - f.eks. at samarbejde. Det er altid 
meget givende, samtidig med det er en arbejdsdag, 
hvor der dog også altid kræses om os 
(rabarberkage og lignende). 
 
Mbridge: Vi har gennem tiden haft mange udfor-
dringer med tilmeldinger til vore turneringer, events 
og sæsonen. Nu har vi investeret i et nyt tilmel-
dingssystem, som ligger på hjemmesiden og findes 
ved at trykke på tilmeldinger. Det kræver naturligvis 
tilvænning, men jeg føler mig overbevist om, at vi 
bliver glade for det. 
 
Turneringslederforum:    Den 9. september afholdt vi 
møde i turneringslederforum. TF er et forum hvori vi 
afholder et møde om året (turneringsansvarlige og 
ildsjæle) hvor vi afstemmer vore holdninger på 
tværs i klubben. Det er et fint forum, hvor vi sætter 
fokus på det faktum, at vi er én klub med forskellige 
afdelinger - men der gælder de samme regler for 
alle. Vi fortalte om de enkelte afdelingers arrange-
menter og koordinerede vores syn på de nye love 

(vi luftede dem) og så havde vi en snak om, hvor-
når et kort er spillet, samt andre lovmæssigheder, 
som vi støder på i dagligdagen i klubben. Fælles 
fodslaw i klubben er nøgleordet i TF. 
 
 
Troldeturneringen:   Den 28/10 afholdt vi vores tra-
ditionsrige guldpointturnering - Troldeturneringen - i 
år med deltagelse af 28 par. I år med rigtig mange 
par fra vores egen klub. Som altid fik turneringen 
mange roser med på vejen - Turneringen blev vun-
det af Helle Elbro og Henrik Rübner. 
 
Trolde Drop In:   Endnu en spirende tradition i 
Næstved Bridgeklub - Trolde Drop In - en drop-in 
turnering vi har valt at lægge mellem jul og nytår og 
man kan bare møde op på dagen. I år havde 14 par 
valgt at gøre det, og vi havde en god eftermiddag. 
 
Undervisning - generelt:     Som der plejer har der i 
år været gang i rigtig mange undervisningsaktivite-
ter. Vore medlemmer er glade for at deltage i un-
dervisning - både med eksterne og interne undervi-
sere. Det er naturligvis vigtigt, at vi videreudvikler 
os som bridgespillere, og derfor vil der fortsat blive 
tilbudt forskellige former for undervisning. 
 
Undervisningsdage med Jacob Røn:    Så må vi 
hellere starte med et par arrangementer udbudt af 
en af vore ypperligste bridgelærere - Jacob Røn. 
Desværre lå dagene hvor han kunne undervise på 
tidspunkter, hvor vore medlemmer havde mange 
andre aktiviteter - så der måtte aflyses. 
 
Undervisning med Steen Løvgreen:   Til gengæld 
havde Steen held til at samle en masse af vore 
medlemmer til sine undervisningsaftener, som lå 
mandag aftener. 
Der blev udtrykt stor tilfredshed med undervisnin-
gen, så det håber vi bliver muligt igen i den kom-
mende sæson. 
 
Undervisning af nye medlemmer:    Desværre var 
der i år ikke mange, der ønskede at starte til bridge-
undervisning, men ved at tilbyde undervisningsstart 
på andre tidspunkter af året, er det lykkedes at 
samle et lille begynderhold med 6 medlemmer, som 
kæmper hver onsdag med at lære bridge. 
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Undervisning som valgfag på Fladsåskolen:    Vil 
blot kort nævne, at 2 af klubbens medlemmer un-
derviser 22 store elever fra Fladsåskolen i bridge. 
Det foregår hver torsdag fra 11 - 15 - alle er meget 
entusiastiske. Et par af eleverne har været inde i 
klubben og spille og der påtænkes at afholde et for-
ældre/ bedsteforældrarrangement i klubbens loka-
ler. 
 
Kursusklubben:   Hver onsdag klokken 17.30 sam-
les kursusklubben til en times undervisning og ef-
terfølgende spil. 
Der er 20 med i kursusklubben - 2. og 3. års elever, 
som fortsat gerne vil modtage lidt undervisning. Det 
er en meget ”trofast” gruppe, der møder hver ons-
dag. 
 
Undervisningsdag i marts:   En lørdag i marts - ele-
verne fra kursusklubben havde bedt om en dag 
udelukkende med temaet ”åbners 2. melding og 
Svarers 2. melding” - en meget fint besøgt dag med 
20 deltagere. Der blev spist smørrebrød og efterføl-
gende en lille turnering. 
 
Kvindebridge:   Som videreudvikling af forrige års 
arrangement med mandebridge havde nogle kvin-
der i klubben besluttet sig for, at der i år også skulle 
være kvindebridge. Det blev arrangeret og endte 
med at blive en kæmpe succes med meget fin til-
melding af 48 kvinder, som havde en dejlig aften 
med god mad og fin bridge - absolut et arrange-
ment med potentiale til at blive en tradition. 
 
Mandebridge:    Anderledes med mandebridge som 
skulle have været afholdt, men som ikke blev det - 
kalenderen blev for fuld for arrangøren - vi forsøger 
igen næste sæson. 
 
SOS Børnebyerne:    Samarbejdet med SOS Bør-
nebyerne er også ved at udvikle sig til at være en 
tradition, og i år var der 24 par, der besluttede sig 
for at bruge en dag i den gode sags tjeneste. Alle 
havde en dejlig dag og med donationen på mere 
end 7000 kr. til SOS Børnebyerne føler vi, at vi er 
med til at gøre en lille forskel. 
 
Bykamp mod Slagelse:   Vi har gennem flere år 
gerne villet have gang i en bykampstradition hvor vi 
møder Slagelse én gang om året - ude og hjemme 
på skift. 

I år skulle det så være, og alle sejl blev sat - vi fik 
overtalt det nødvendige antal spillere til at tage til 
Slagelse - bussen var bestilt - og vi var ved at bryg-
ge vort kampråb - så kunne Slagelse desværre ikke 
stille hold - de havde ikke nok tilmeldinger - øv - 
måske til næste år. 
 
 
Bestyrelses kokkererer:   I Næstved Bridgeklub ho-
norerer vi dem, der knokler i dagligdagen for at få 
afdelingerne til at fungere. Denne gang samledes vi 
til en excellent middag med fine vine. Der blev hyg-
get og spillet kort - naturligvis - som det hør og bør. 
Folk var - som altid - glade for arrangementet - og 
bestyrelsen/ medlemmerne er glade for indsatsen 
året igennem. 
 
Præmiestruktur:   Det er blevet besluttet i bestyrel-
sen, at man som par højst kan vinde 2 førstepræ-
mier (vin) pr par pr halvsæson. 
Derudover har vi indført øl og chokolade som an-
den præmie og for handicapforbedringer. 
 
Skakklubben:   Sidste år fik vi en henvendelse fra 
Næstved Skakklub, om de godt måtte leje et lokale 
til spil en gang om ugen - vi talte sammen om det 
og enedes om, at de (midlertidig) er flyttet ind på 
Ærøvej 7C. 
Vi finder, at det er gode lejere (lige som OK klub-
ben) - skakklubben er jo en tankesport ligesom 
bridge - så velkommen til Skakklubben. De er der 
fast mandag aften i lokale 1. 
 
Vicevært:   I årets løb har vi skiftet vicevært - nu er 
det Tommy Rasmussen, der slider med løbende 
vandhaner - skiftning af lysrør og pærer og alt det 
andet der melder sig løbende at teknisk karaktér. 
Endvidere indkøb og vedligeholdelse. 
En vigtig funktion - velkommen til Tommy 
 
Husets tilstand:   Vi har fået udbedret nogle sæt-
ningsrevner i væggene på huset - her til foråret og 
sommer skal vi have malet huset - så der er noget 
for øjet at glæde sig til i kommende sæson. Male-
ren er bestilt - det skal blot blive tørt og varmt.  
 
Vinsmagning:      Vi har også flere gange haft vin-
smagning - smagningen var bestemt - blev meldt 
for sent ud og der var ikke nok tilslutning - vi forsø-
ger igen til næste år 
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Uddeling af Dansk Bridge:   Det ser ud som om, at 
vi til næste år skal uddele Dansk Bridge til vore 
medlemmer i klubben - det skyldes store prisstig-
ninger i Post Nord - men mere derom senere 
 
Turneringsresultater: 

 
 

Resultater fra DM  i Svenborg. 
 
 

 

 
 
 
Næstved Bridgeklub har været flot repræsenteret i 
forskellige rækker i holdturneringen Vinoble Open, 
og mange opnåede rigtig fine resultater. Navnene 
kan ses i klubbladet fra august 2017. 
 
 
 

 
 

 
Mix - par 
 
A - finale:  
Desværre ingen Næstved spillere. 
 
B - finale:  
Bodil - Hans Nielsen     nr. 69 
 
Kvalificeret i 2018:  
Inge Schmith Nielsen - Ole Schmith Nielsen 

 
Senior 
 
Steen Løvgreen - Thomas Jespersen  nr. 27 
 
Kvalificeret i 2018: Fri tilmelding 
 

 
Åben par 
 
A - finale: 
Desværre ingen fra Næstved Bridgeklub 
 
B - finale: 
Bodil - Hans Nielsen     nr. 74 
 
Kvalificeret i 2018: Ingen fra Næstved   
 

 
Bridge - Golf 
 
Vibeke Galle - Edvind Karup  nr. 12 
 
Fri tilmelding  

 
Damepar 
 
Elisabeth Olsgaard - Connei Mayland  nr. 23 
Vivi Petersen - Karin Bech    nr. 43 
 
Kvalificeret i 2018:  
Ingelise Andreasen - Sussie Rasmussen 
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INDTÆGTER      

      

Ejendom  Husleje OK 84.000   

  Anden leje 18.000   

  Husleje Skak 15.000 117.000 117.000 

      

Spilleindtægter  
Spilleafgift  
(Åbne huse,    

  
afslutninger, 
sommerbridge) 25.000   

  Kontingent 283.000 308.000  

      

    Kantinedrift  44.000 352.000 

      

INDTÆGTER IALT       469.000 

 

Næstved Bridgeklubs budget for regnskabsåret 2018 - 2019 

Øvrige resultater: 
 
2. damedivision: 
 
Bodil Haag - Birthe Kinnunen                   nr.  6 
(Bodil Würtz/Birthe Hansen) 
 
 
Mellemrække 1 
 
Bodil Haag og Birthe Kinnunen     nr. 11 
Veikko Kinnunen/Flemming Øster) 

Distrikthold 
 
Bodil Nielsen - Hans Nielsen 
Inge Schmith Nielseen - Ole Schmith Nielsen  
        nr. 3 
 
 
 
 
Tak for sæsonen! 
Hans Nielsen 
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UDGIFTER      

      

Ejendom  Prioritetsydelser 40.000   

  El, vand, varme 50.000   

  Ejendomsskat 4.500   

  Vedligeholdelse (renova, male ude)  60.000   

  Forsikringer 10.000   

  Telefon 3.000   

  Udstyr & inventar 2.000   

  Løn, rengøring 105.000   

  Vicevært 5.000   

  Udsmykning m.v. 3.000 282.500  

      

Spilleudgifter  Spillematerialer 8.000   

  Præmier 26.000   

  Turneringsdeltagelse 2.000   

  Mesterpoint 15.000   

  Kontingent til DBF 65.000   

  Fotokopiering 3.000   

  Undervisning 24.000   

  Klubudgifter 28.000 171.000  

      

Øvrige udgifter  Møder & kurser 2.000   

  Annoncering 5.000   

  Klubavis og hjemmeside 7.000   

  Porto, papir & gebyrer 2.500   

  Gaver 1.500   

  Kørselsgodtgørelse 1.000   

  Div. udgifter 6.000 25.000  

      

      

UDGIFTER I ALT       478.500 

      

DIFFERENCE     -9.500 
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Kontingenter m.m. 2018/19 
 
 Grundbeløb dækker kontingent til DBF: 260 kr. + 50 kr. samt kontingent til kreds 3 kr. og distrikt 15 

kr. - i alt 308 kr. 
 

Spillere, der er primære medlemmer i anden klub fratrækker 260 kr. i grundbeløbet. 
 
Det accepteres, at kontingentet betales med 50% senest 1/10-2016  
og 50% senest 3/1-2017 

   
   

 
 

 
 
 
 

 Undervisning    1150 kr. incl. bøger + kaffe  
 Åbne huse og afslutninger 30 kr. 
 Sommerbridge   40 kr. incl. præmier og kaffe 
 SOS, TOP 16 og klubsølv 30 kr. incl. præmier og kaffe 
 Lån af lokaler til privat bridge 20 kr. incl. kaffe. Egne drikkevarer tilladt 
  
 Kaffekort pr. klub   110 kr./4 mdr. 
 Kaffe uden kaffekort  10 kr. pr. gang 
 
 
  
 Klubbens kontonr. er:  2510 3494 376 414 
 
 
  

Medlemskab Grundbeløb Kontingent til 
Næstved Bridgeklub 

I alt opkræves 

Hvilende medlem - 250 250 

Ikke spillende: Næstved primær klub 328 250 578 

Ikke spillende:  Næstved sekundær klub 50 + 3 +15 250 318 

Spiller 1 gang pr. uge 328 1022 1350 

Spiller 2 gange pr. uge 328 1322 1650 

Spiller > 2 gange pr. uge 328 1522 1850 


