Referat fra Næstved Bridgeklubs generalforsamling
d. 8. juli 2020
24 personer deltog.
Generalforsamlingen startede med at formanden bød velkommen og læste op fra
den gamle protokol for 50 år siden (27/4-70)

1.Valg af dirigent
Oluf Johansen foreslås og vælges.
Dirigenten gjorde opmærksom på at generalforsamlingen, ( iflg. § 10 i
vedtægterne) , skal afholdes i første halvdel af maj. Dette ikke muligt i år pga.
Coronakrisen. Ligeledes skal der indkaldes til generalforsamling 4 uger før. De
fremmødte gav tilladelse til at generalforsamlingen blev afholdt, selvom der kun har
været varslet i 3,5 uge.

2. Formandens beretning
Formanden aflagde mundtlig beretning. (vedhæftet)
Der blev stillet et enkelt uddybende spørgsmål til hjemmesiden.
Formandens beretning herefter taget til efterretning.

3. Aflæggelse og godkendelse af årsregnskab
Kasserer Ole Nielsen fremlægger årsregnskab. (Kan findes på hjemmesiden)
Kommentar:
Nedgang i indkomst for åbne turneringer? Der er ikke afholdt åbne turneringer i år.
El afgifter større til trods for indkøb af nye rør?
Årsag kan være anden aflæsnings dato.

Tilskud til rengøring fra kommunen? Kan ikke lade sig gøre, da vi er
momsregistreret.
Regnskab herefter godkendt.

4. Godkendelse af budget
Ole Nielsen fremlægger budget 2020-2021
Kommentarer: Risiko for mindre medlemstab pga. Corona. Medlemstal sidste sæson
220.
Budget godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent.
Kontingent stiger med 25 kr. til 1400-1700-1900 kr.
1200 kr. for undervisning.

6. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

7. Valg af formand og 3 bestyrelsesmedlemmer
På valg: formand Hans Nielsen(ønsker genvalg), Edith Nørgaard(ønsker genvalg),Vivi
Petersen(ønsker genvalg) og Vibeke Galle(ønsker genvalg)
Alle genvælges, (Vivi Petersen dog kun for et år af tekniske grunde).

8. Evt. valg af 2 suppleanter
Gurli Petersen valgt som 1. suppleant
Ketty Honorè valgt som 2. suppleant.

9. Valg af 1 revisor (for 2 år)
På valg Karen Nielsen (ønsker genvalg)
Valgt.

10. Eventuelt
Der snakkes om Corona situationen og forskellige tiltag
Herefter slutter generalforsamlingen.
Dirigenten takker for god ro og orden og formanden takker Oluf Johansen for god
ledelse af generalforsamlingen

Ref. Bodil Nielsen

