
Referat       
Generalforsamlig i Green Card torsdag den 17. september 2020 
 
Tid og sted: Torsdag den 17. september 2020, Værløse Gol<lubs Café 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om den forløbne sæson (Formanden) 

3. Regnskab (Kassereren) 

4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse 

Forslag fra medlemmer: 
Alle forslag modtaget indMl to dage før generalforsamlingen anses for reNdigt afgivet (Corona-
relateret afvigelse fra vedtægterne). 

Forslag fra Bestyrelsen: 
• Bestyrelsen indsMller, at spillested fremover er SMen i Farum. 

• Bestyrelsen ønsker at MlknyRe en suppleant og peger på Lars Holst-Jørgensen. 

• Bestyrelsen har konstateret, at Mden er løbet fra Green Cards vedtægter, og at der også er 
uhensigtsmæssigheder i vedtægterne. Bestyrelsen har der for udarbejdet et revisionsforslag 
(udsendt med indkaldelsen). 

5. Forslag Ml budget, herunder forslag Ml konMngenter (Formanden) 

6. Valg 

I henhold 4l vedtægter af 24. oktober 2017 
• Formanden Kirsten Skjøt er på valg – genopsMller 

• Øvrige bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg 

I henhold 4l reviderede vedtægter godkendt under pkt. 4  

Kirsten Skjøt og Wagn Erik Nørgaard er på valg – genopsMller 

Lars Holst-Jørgensen opsMller som suppleant 

7. Eventuelt 

 
Ad pkt. 1  Valg af dirigent 
Formanden foreslog Karsten Frigaard, som blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt i henhold Ml vedtægterne. 
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Ad pkt. 2  Formandens beretning 
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 

Ad pkt. 3  Regnskab 
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 

Ad pkt. 4  Forslag fra medlemmer og bestyrelse 
Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne af Green Card. 

Bestyrelsens forslag blev vedtaget. 

Ad pkt. 5  Forslag Al budget, herunder forslag Al konAngenter  
Formanden gav ordet Ml kassereren, som fremlagde næste års budget. Kassereren foreslog konMngen`rihed 
for sæsonen 2020/2021 i lyset af coronasituaMonen, men med mandat Ml at opkræve et mindre beløb, hvis 
der skulle blive behov for deRe.  DeRe blev vedtaget. 

Ad pkt. 6  Valg 
Kirsten S og Wagn Erik blev genvalgt Ml bestyrelsen. Lars blev valgt som suppleant. 

Ad pkt. 7  Eventuelt 
Der blev spurgt Ml, om vi kunne regne med SMen som spillelokale fremover. Det vi ved er, at lokalet for nylig 
er godkendt som et dedikeret bridgelokale af kommunen, og  at vi derfor regner med, at kommunen er 
indsMllet på at sMlle et sådant lokale Ml rådighed for bridgeklubberne fremover. 

Der blev udtrykt Mlfredshed med håndteringen af Corona-situaMonen og bestyrelsens øvrige arbejde.
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