Generalforsamling i Møn Bridgeklub
Tirsdag den 3. maj.2022
Fremmøde: 44 stemmeberettigede
Jens Erik bød velkommen.
1. Valg af dirigent
Jan Nielsen valgt. Jan konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt korrekt og derfor beslutningsdygtig

2. Valg af stemmetællere
Lis Astrup og Inge Haugaard valgt.
3. Formandens beretning
Se vedlagte
Beretningen blev modtaget med akklamation. Ingen spørgsmål eller bemærkninger.
4. Aflæggelse og godkendelse af årsregnskab og kommende budget
Per fremlagde regnskabet. Nokas er et værdihåndteringsselskab, som klarer kontanterne. Lis Astrup
kommenterede den nye fremgangsmåde omkring varelageret.
Godkendt.
5. Indkomne forslag
Forslag om vedtægtsændringer: Per fortalte om årsagen til at omlægge regnskabsåret = det nye
regnskabssystem. Diskussion omkring fastlæggelse af kontingentet. Flere gav udtryk for, at det skulle
besluttes på en generalforsamling. Bestyrelsen trak forslaget vedrørende paragraf 8. Øvrige forslag
vedtaget.
Forslag om ændringer af spilledage: Jens forelagde resultatet fra den tidligere undersøgelse, hvor det
kunne forstås, at bestyrelsen kunne beslutte nye datoer. Lone Greve foreslog, at man kontaktede
naboklubber omkring substitutter. Villy foreslog, at man accepterede oversidningsrunder. Jan
Schandorff forelagde et forslag fra ham og Knud Engelhardt om at bibeholde mandag aften. De havde
foretaget en undersøgelse, der fremviste at mange mandagsspillere gerne ville fortsætte. Jens
fremhævede, at man havde måttet nedsætte antallet af par. Hanne Wiborg talte om det at skulle skaffe
substitutter. Kunne man måske selv prøve at finde afløsere. F.eks. i Vordingborg. Bente Nørrung syntes,
det var en god ide med substitutter fra Vordingborg. Inge H. mener, at man godt kan acceptere
oversidningsborde.
Bestyrelsen trækker forslaget om at lukke mandag aften, men arbejder stadig med torsdag eftermiddag.
6. Valg af formand
Jens genvalgt med akklamation
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer : Følgende er på valg:
Gunnar Langkilde og Kirsten Gundorff (begge villige til genvalg). Forslag til nyt medlem: Peter Bløcher
Valgt

8. Valg af 2 revisorer og suppleant.
Bestyrelsen foreslår Ole Neerup og Preben Pedersen som revisorer og Lissa Skærbæk som suppleant.
Valgt
9. Eventuelt
Inge foreslog, at man skulle spille mandag i påskeugen. Inge forstår ikke, at substitutter skal have gratis
kaffe. Det bør den aktuelle spiller betale.
Bente Nørrung fortalte om onlinebridge i Vordingborg. Anbefalede det kraftigt.
Hanne B. takkede bestyrelsen for deres store arbejde
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Formanden takkede for en god generalforsamling .

