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Generalforsamling mandag d. 1. maj 
Klubben afholder generalforsamling mandag d. 1. maj kl. 19,00 

Som sædvanlig er der sandwiches efter generalforsamlingen, hvorefter der spilles kort. Af hensyn 

til bestilling skal I tilmelde jer, hvis I ønsker sandwiches. Uden ønske om forplejning møder I bare  

op! 
 

Dagsordenen er: 
 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Aflæggelse af regnskab. 

4. Fastsættelse af kontingent og spilleafgift. 

5. Indkomne forslag.  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

8. Eventuelt. 

Forslag, der ønskes behandlet, skal i henhold til vedtægterne indsendes til formanden senest 14 dage 

før generalforsamlingens afholdelse. Dvs. de skal være formanden i hænde senest mandag d. 17. 

april.  

Efter generalforsamlingen spiller vi en lille hygge bridgeturnering. ���� 

Når vi kommer nærmere generalforsamlingen, vender vi tilbage med yderligere info.  

Ændring af turneringsreglementet. 
Bestyrelsen skal ifølge vedtægterne udarbejde et turneringsreglement. Det nuværende reglement 

finder I under fanen ”Klubben” på hjemmesiden.  

 

Et af punkterne i reglementet vedrører justering af score, når der er substitutter på. Hovedreglen er, 

at der ikke foretages justering, hvis der kun er en substitut. Der foretages derimod justering, hvis der 

er tale om et helt par, og hvis substitutterne har et handicapgennemsnit, der er 30% lavere end 

parret, de afløser. 

 

I det nuværende reglement er der tale om en kompliceret beregningsproces, hvor justeringen først 

foretages, når turneringen er slut. Det vil betyde, at der på den sidste turneringsaften i april 

eventuelt skal foretages justering inden præmierne skal uddeles, og det vil formentlig betyde, at 

præmieoverrækkelsen først kan ske efter midnat eller helt må udskydes ��� 

 

Bestyrelsen har derfor besluttet at ændre turneringsreglementet allerede for den igangværende 

turnering, så bestemmelsen under 2) parturneringer fremover lyder:  



 

 

”Ved et helt substitutpar kan der maksimalt opnås middel plus 10%. Det vil sige, at opnås der 

højere score nedreguleres denne til middel plus 10%. Alle opnåede scorer under middel plus 10% 

står ved magt. 

Regulering af score sker samme aften, som substitutparret har spillet.” 

 

Ændringen vil være gældende fra den første runde i den igangværende finalerunde og korrektionen 

vil ske i løbet af de kommende dage.  

 

Skjold Burne Cup Skærtorsdag kl. 10 
Vi vil lige minde om vores store sølvturnering skærtorsdag. Der var lidt kludder med 

starttidspunktet, men det er altså: 

 

Skærtorsdag d. 6. april kl. 10,00 

 

Indskuddet er 275 kr. pr. spiller og dækker også frokost og kaffe/te ad libitum.  

 

Vi håber I vil møde op i hobetal! ���� 

 

Tilmelding som sædvanlig på 2312@mail.dk eller på opslag i klubben eller på tlf. 5852 3886 

 

Betaling på Sydbank 6820 – 127 6778 eller på MobilePay: 32 69 61 men husk + 0,75 kr.  

 

Skemaer til næste sæson 
Sæsonen lakker mod enden og næste sæson står for døren. Der bliver som sædvanlig efter påske 

lagt skemaer frem, som I bedes udfylde sammen med jeres makker og holdmakkere inden udgangen 

af april.  

Bestyrelsen udsender så i løbet af juli måned oversigter over de enkelte spilledage.  
 

 Pinse Sølv 2. pinsedag 
Vi gentager succesen fra sidste år med en sølvturnering 2. pinsedag d. 5. juni.  

Vi vender tilbage i løbet af kort tid med mere om denne turnering men reserver allerede nu dagen 

sammen med makker! 

Se indbydelsen på hjemmesiden.  


