
Referat fra generalforsamlingen i Vestlolland Bridgecenter den 23. maj 2018 kl. 18.30 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere  

Sigurd Kolbye blev valgt til dirigent, Bodil Clausen referent, stemmetællere hvis behov. Sigurd 

konstaterede, at indkaldelsen var lovligt varslet 3 uger før og gav herefter ordet til formanden. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år  

        Jesper berettede om det første år efter fusionen, hvor klubben nu hedder Vestlollands Bridgecenter,  

        om medlemstal, om ombygning af klubhuset, om økonomien, om fremtiden, om frivilliges arbejde mm. 

        Hele beretningen kan læses på hjemmesiden.   Beretningen blev godkendt. 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab   

Mona gennemgik regnskabet, som viste et overskud på 16.712.  Regnskabet godkendt. 

4. Godkendelse af budget. Budgettet godkendt. 

5. Fastsættelse af kontingent    Foreslås uændret – vedtaget 

6. Indkomne forslag  Ingen forslag 

7. Valg af formand (lige år) Jesper Bøgh blev genvalgt 

8. Valg af kasserer (ulige år)   Udgår i år 

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (lige/ulige år) Lise Haugaard blev genvalgt, mens Bodil 

Clausen, Per Tobiassen, Birgit Ravnholdt, Verner Gulløv og Laurs Kristensen ikke ønskede genvalg.  

De udtrådte medlemmer blev betænkt med et par flasker rødvin som tak for deres indsats. Herefter 

består bestyrelsen af 9 medlemmer: Jesper Bøgh, Mona Schytte, Ivar Rasmussen, Christian Bredal, 

Preben Ellebye, Lise Haugaard, Aase Petersen, Mogens Ekstrøm og John Abildgaard. 

10. Valg af suppleanter Signe Rasmussen, Janne Fausing og Ellis Nielsen blev genvalgt 

11. Valg af revisor og revisorsuppleant Poul Andersen blev genvalgt som revisor og Bjarne Hansen som 

revisor suppleant. 

12. Evt valg til distriktets generalforsamling er afholdt i starten af maj i år – bestyrelsen foreslår, at 

den selv udpeger deltagerne, men alle er velkomne til at melde sig. Vi har 7 pladser. 

13. Eventuelt Det oplyses, at revideret regnskab for Senior Bridge er fremlagt. Vibeke Nielsen spørger 

til, hvordan reglerne er, hvis man i klubben skal hæve penge. Ved mindre beløb kan en person 

hæve, men større beløb kræver både formandens og kassererens medvirken. Ligeledes vil Vibeke 

gerne vide, om der den kommende sæson bliver arrangeret undervisning for gamle nybegyndere. 

Formanden beklager, at der ikke er de nødvendige ressourcer i denne sæson til undervisning af 

denne gruppe.  Hvis og når vi får en kortblandingsmaskine, kan man måske arrangere noget evt. en 

gang om måneden.  

              Dirigenten erklærede generalforsamlingen for slut kl. 19.20.       24 medlemmer deltog. 

 



Referent Bodil Clausen  

              

       

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


