
Referat       
Generalforsamlig i Green Card torsdag den 11. april 2019 
  

2019-04-30 Kirsten Rønø Side 1 af 2 

Tid og sted: Torsdag den 11. april 2019, 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 (Formanden) 
6. Valg 

 
På valg er:  
 

Formanden Ole Skjøt - genopstiller ikke.  
Nuværende bestyrelsesmedlem Kirsten Skjøt opstiller til formandsposten. 
 

Bestyrelsesmedlemmer:  
Kaare Ulbak, Kirsten Rønø - begge genopstiller.  
 
Wagn Erik Nørgaard opstiller til den ledige bestyrelsespost. 

 
7. Eventuelt 

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

 

Ad pkt. 2  Formandens beretning 
Formanden fremhævede den problemfri implementering af BridgeTab systemet og takkede alle, der har 
været medvirkende hertil - både klubbens egne medlemmer og eksterne.  

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Ad pkt. 3  Regnskab 
Kassereren gennemgik regnskabet. I den forbindelse anførtes, at indtægter/udgifter fra sommerbridgen var 
medtaget i regnskabet. Sommerbridgeaktiviteterne hviler i sig selv. 

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 
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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  
Formanden gav ordet til kassereren, som fremviste næste års budget. Kontingent uændret. 

Budgettet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Ad pkt. 6  Valg 
Formanden var på valg og ønskede ikke at modtage genvalg. 

Kirsten S blev valgt til ny formand og Wagn Erik til nyt medlem af bestyrelsen. Kaare og Kirsten R blev 
genvalgt. 

 

Ad pkt. 7  Eventuelt 
Vi mindede hinanden om, at det af hensyn til planlægningen af spilleaftenerne er vigtigt, at afbud meddeles 
tidligst muligt. 

På medlemmernes og bestyrelsens vegne udtrykte Kaare en varm tak til Ole for at have gjort Green Card til 
en ganske særlig bridgeklub, som vi er meget glade for at være en del af, og for den store indsats Ole 
gennem en meget lang årrække har ydet for Green Card. 

 

 


