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       VESTLOLLAND BRIDGECENTER. 
Stiftet den 4. maj 2017 

Den 11. maj 2017. 

Referat fra stiftende generalforsamling for Vestlolland Bridgecenter 

Til medlemmerne af Vestlolland Bridgeklub og Vestlolland Seniorbridgeklub. 

Der indkaldes, på baggrund af de to klubbers beslutning om at fusionere, til en stiftende 

generalforsamling torsdag d. 4. maj 2017 kl. 18,30 i Firmaidrættens hus på Svingelsvej 20, med 

følgende dagsorden: 

Christian Bredal bød velkommen til de 57 medlemmer der var mødt. Sagde farvel til to 

bridgeklubber og sagde goddag til én ny klub Vestlolland Bridgecenter. 

1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. 

Sigurd Kolbye blev valgt til dirigent. Marianne de la Motte blev referent. Der blev ikke valgt 

stemmetællere. 

Sigurd Kolbye takkede for valget. Generalforsamlingen er varslet den 8. april 2017 hvilket må 

betragtes som lovlig varsling. Dagsordenen blev godkendt. Der blev tilføjet et punkt 6c: 

Udnævnelse af Æresmedlem. 

 

2. Vedtagelse af Vedtægter for VESTLOLLAND BRIDGECENTER. 

a. Forslag udsendt med indbydelsen. 

Forslaget er lig med forbundets vedtægter. Vedr. § 14 Tegning og Hæftelse: Her blev tilføjet en ny 

formulering som dirigenten redegjorde for. Vedtægterne blev enstemmigt vedtaget – 57 stemmer 

for, ingen stemte imod, ingen undlod at stemme. 

Tillykke, Vestlolland Bridgecenter er nu etableret dette blev modtaget med klapsalver. 

 

3. Herefter fortsætter dagsorden i henhold til vedtagelsen under punkt 2, idet punkterne 2 og 3 

udgår. 

4. Godkendelse af budget. Jesper Bøgh gennemgik det udsendte budget for 2017-2018. Sagde at 

budgettet er bedste mands bedste bud, og der forventes et overskud på 5.000 kr. I den nye klub vil 

der være ca. 220 spillere hen over ugen. Budgettet blev godkendt. 

5. Godkendelse af kontingent. Jesper Bøgh gennemgik det udsendte materiale. Der er flere 

forskellige satser alt efter hvor meget man spiller. Kontingent satserne blev godkendt 

6. Indkomne forslag. 

a. Bestyrelsen bemyndiges til at iværksætte ombygning, renovering og indkøb til om-organisering 

af klublokalerne på Solsikkevej medhenblik på indeklima og plads til op til 60 spillere (15 borde). 
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Jesper Bøgh orienterede om at der var indhentet tilbud på renovering for ca. 80.000 kr. Nye borde, 

nyt ventilationsanlæg, nedrivning af væg m.m. Bestyrelsen forventer at renoveringen koster ca. 

100.000 kr. og så er kassen tom. 

Marianne Øst fremførte et ønske om at få mere lys over bordene. Dette er nok muligt idet der er 

lysdæmpning på lamperne, disse kan fjernes og der kan sættes kraftigere pærer i. Bestyrelsen 

bemyndiges til at igangsætte renoveringen for ca. 100.000 kr. 

b. Forslag om klubregler for VESTLOLLAND BRIDGECENTER. 

Klubreglerne blev vedtaget og gælder for det næste år. 
 
c. Udnævnelse af æresmedlem: 
Christian Bredal blev udnævnt som æresmedlem nr. 1. Jesper Bøgh takkede for hans indsats 

gennem så mange år hvor han har fremmet bridgen, både som formand, som underviser, og ved 

at deltage i alt indenfor området, stort som småt. Bredal modtog diplom, vin og blomster til fruen. 

Stående klapsalver fra medlemmerne. 
 

7. Valg af formand (lige år) 
a. Grundet oprettelsen i ulige år vælges formanden for ét år. 
Christian Bredal fremførte at en ny klub kræver en ny formand. Foreslår Jesper Bøgh som 
formand. Jesper har stået i spidsen for sammenlægningen, hvor han har gjort et stort arbejde. 
Jesper havde nogle betingelser for at være formand. Alle klubmedlemmer skal være aktive og 
hjælpe til med en masse praktiske gøremål: gøre klar til bridgespillet – lave kaffe, smøre brød, 
bage boller, gøre rent, ordne blomster, planlægge turneringer, udskifte kort og meldekasser, 
pudse vinduer osv. Huset skal holdes både inde og ude. Medlemmerne skal melde ind til 
bestyrelsen hvilke opgaver vi hver især vil varetage. Hvis alle aktivt hjælper til vil Jesper Bøgh 
gerne være formand, hvis ikke?? Herefter blev Jesper valgt som formand for et år, som 
vedtægterne foreskriver. 

8. Valg af kasserer (ulige år): Mona Schytte blev valgt. 

 

9. Valg af yderligere mindst 4 bestyrelsesmedlemmer. 

(Bestyrelsen skal bestå af mindst 6 medlemmer) 

a. I en overgangsperiode på et år og frem til næste ordinære generalforsamling, foreslås at de 2 

fusionerende klubbers bestyrelsesmedlemmer alle fortsætter i den ny bestyrelse. 

Bestyrelsen består herefter af 14 medlemmer: Formand Jesper Bøgh, kasserer Mona Schytte 

bestyrelsesmedlemmerne Christian Bredal, Preben Ellebye, Verner Gulløv-Andersen, John 

Abildgaard, Lise Haugaard Jensen, Lauers Kristensen, Birgit Ravnholdt, Bodil Clausen, Åse Petersen, 

Mogens Ekstrøm, Ivar Rasmussen, Per Tobiasen. 

b. Grundet oprettelsen aftales, hvilke, der kun er på valg for ét år. 

10. Valg af suppleanter. 

Ellis Nielsen, Signe Rasmussen, Janne Fausing blev valgt. 
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11. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Poul Andersen valgt som revisor, Bjarne Hansen som revisorsuppleant 
 

12. Eventuelt valg til distriktets generalforsamling. 

Vi har 4-5 pladser der kan stemme. Det overlades til bestyrelsen at finde deltagere. 

13. Eventuelt. 

Ivar Rasmussen fremførte at han gerne havde set at det havde været tre klubber der havde slået 

sig sammen. Dette viste sig dog ikke at være muligt. Vi får se hvad fremtiden bringer? 

Vedrørende resultatet af tilmeldinger til undervisning og spilletider. 

Alle lister bliver sendt ud med mail. Alle bedes tjekke om der er overensstemmelse mellem listerne 

og det det enkelte medlem har meldt sig til. 

Afslutningsvis takkede dirigenten for god ro og orden. Takkede for det store fremmøde og 

udtrykte et tillykke til den nye klub Vestlolland Bridgecenter. 

 

                          Med venlig hilsen 

 

                  Dirigent    Referent 

 

                 Sigurd Kolbye    Marianne de la Motte 

                  


