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Referat fra

GENERALFORSAMLING
tirsdag den 01. 09. 2020
på Tinderhøj Skole kl. 18.45.

Pkt. 1

Valg af dirigent
Christian Herold blev valgt til dirigent.

Pkt. 2

Valg af referent
Preben blev valgt til referent.

Pkt. 3

Valg af stemmetæller
Thorkild blev valgt til
stemmetæller.

Pkt. 4

Formandens beretning
Formanden bød velkommen til generalforsamlingen samt den nye
spillesæson med 5 nye aktive spillere så vi stadig er 72 aktive spillere.
Formanden omtalte Turneringsudvalgets store indsats samt årets gang
med tyvstart, substitut fremtrylning, øl og vand, Jytte, IBK’s kommende
65 års jubilæum, løvfaldsturnering, løvfaldsfest, klubsølvturnering,
juleafslutning med gaver, damepar mesterskab, mixpar turnering, par
og hold finaler hvor vi måtte stoppe midt i det hele grundet corona samt
den manglende uddeling af vores viking, som bliver hos Robert 1 år
mere.
Undervejs uddelte formanden præmier til de nævnte klubmestre fra den
forløbne sæson.
Samtidig blev en række medlemmer begavet med vin som tak for deres
særlige indsats i den forløbne sæson
Formanden omtalte derpå de regler, vi har lavet for at føle os trygge ved
bridgebordet trods corona i samfundet. Tag ansvar og meld fra om
nødvendigt.
Formanden uddelte flasker til de medlemmer som i sidste kvartal havde
runde eller halvrunde fødselsdage.
Formanden bad derpå Christian Lyngbye om at motivere valget af
modtageren af fiduspokalen som gik til Hanne Carlsson.

Pkt. 5

Aflæggelse af det reviderede årsregnskab til
Allan fremlagde regnskabet. Udfordringer med at nå det
budgetterede overskud, da vi har været 72 aktive medlemmer mod
budgettets 80 personer samt udgiften for kortlægning som vi har
afholdt for i alt 3 sæsoner. Derfor besluttede bestyrelsen at
kompensere for disse reduktioner i indtægten, ved at reducere
udgiften til årets bestyrelsesmiddag. Turneringsleder kurset blev lagt
på is. Løvfaldsfesten skulle hvile i sig selv. Året endte med et
overskud på ca. 11.000 kr., som er 2.000kr. lavere end det

budgetterede. Salget af øl, vand m.v. har bidraget med et overskud
på 4.136kr. Regnskabet blev godkendt med akklamation.
Pkt. 6

Forelæggelse af budget for sæson 20/21 samt fastsættelse af
kontingent for sæson 20/21.
Budgettet er baseret på 72 aktive medlemmer og 15 passive
medlemmer. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for den
kommende sæson, således at aktive medlemmer betaler 1.100.kr.
og passive medlemmer 200kr., samt medlemsindskud til DBF.
Budget og kontingent satser blev godkendt.
Vi spiser af vores egenkapital for at finansiere Jubilæumsfesten og
vil i de kommende år sætte penge af løbende til næste 5 års fest.

Pkt. 7

Indkomne forslag
Bestyrelsen havde stillet en række forslag om ændring af IBK’s
vedtægter. Alle forslag blev vedtaget.

Pkt. 8

Valg af formand
Den nuværende formand, Jørgen Bentsen, blev genvalgt med
akklamation.

Pkt. 9

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
De 3 bestyrelsesmedlemmer Jon Dencker Norup, Allan Kristiansen og Pia
Pedersen blev alle genvalgt.

Pkt. 10

Valg af revisor
Den nuværende revisor Frank Pedersen blev genvalgt.

Pkt. 11

Eventuelt.
Formanden fik ordet for en afsluttende bemærkning hvor han fokuserede
på at der stadig er corona i samfundet og at vi skal passe på hinanden.

På vegne af bestyrelsen

Preben Borelli

