
Referat        
Generalforsamlig i Green Card torsdag den 12. april 2018 
 
Tid og sted: Den 12. april 2018, Værløse Golfklubs Café 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om den forløbne sæson (Formanden) 

3. Regnskab (Kassereren) 

4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse 

5. Forslag til budget, herunder forslag til kontingenter og indskud (Formanden) 

6. Valg 

Formanden er på valg: Ole Skjøt (villig til genvalg) 

7. Eventuelt 

Ad pkt. 1  Valg af dirigent 
Formanden foreslog Mads M, som blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt i henhold til vedtægterne. 

Ad pkt. 2  Formandens beretning 
Bridgeklubben kom godt fra start som en formel klub-i-klubben. Vi fik en god aftale med Værløse 
Golfklub, vedtægter, som vi kan leve med, og en velfungerende bestyrelse. 

Vi har igen haft en hyggelig sæson, men mangler fire medlemmer. Alle bedes gøres deres til at 
skaffe nye medlemmer. Med det nuværende medlemstal er det ikke muligt at arrangere 
holdturneringer. 

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 

Ad pkt. 3  Regnskab 
Kassereren gennemgik regnskabet.  

Dirigenten påpegede, at der ikke var påført periode på Resultatopgørelsen, og at der ikke var 
lavet en Balanceopgørelse. Desuden, at det er normal praksis under dette punkt at redegøre for, 
hvordan overskuddet skal anvendes.  

Hertil bemærkedes, at bestyrelsens forslag er, at overskuddet overføres til næste år. 

Regnskabet blev herefter godkendt. 
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Ad pkt. 4  Forslag fra medlemmer og bestyrelse 
Ingen indkomne forslag. 

Ad pkt. 5  Forslag til budget, herunder forslag til kontingenter og indskud  
Formanden gav ordet til kassereren, som fremviste næste års budget. Herunder blev nævnt, at 
bestyrelsen har besluttet at gå væk fra at opkræve indskud. 

Mads M bad om, at den nye periode blev bedre defineret, og spurgte efter en begrundelse for, at 
udgiftsbudgettet var uændret i forhold til tidligere år. 

Budgettet blev derefter godkendt. 

Ad pkt. 6  Valg 
Formanden var på valg og villig til at modtage genvalg. 

Formanden blev genvalgt med applaus. 

Ad pkt. 7  Eventuelt 
Bestyrelsens undersøgelser omkring evt. indføring af systemet BridgeTab til tilrettelæggelse og 
rapportering af turneringerne blev fremlagt. 

Der var en del spørgsmål i den anledning, men en generelt positiv holdning. 
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