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Niels-Peter Meldgaard Søren Kannes Vej 7 8500 Grenaa Tlf. 51 94 04 60 Formand 
Tina Høg Lind Askhøjvej 18 8570 Trustrup Tlf. 23 61 01 55 Kasserer 
Solveig Kirkedal Æblerosevej 111 8500 Grenaa Tlf. 23 23 35 35 Sekretær 
 

Referat af generalforsamling i Bridge82 tirsdag den 31. august 2021 på Hotel Marina. 

 

Der var fint fremmøde med 31 medlemmer incl. bestyrelsen. 

 

1. Ole Jensen blev foreslået som dirigent, han blev enstemmigt valgt. Ole erklærede generalforsamlingen for 

lovlig. 

 

2. Formanden Niels-Peter aflagde bestyrelsens beretning. Han startede med et tilbageblik på 2020, hvor 

bridge har været nedlukket en stor del af tiden pga. corona. I den kommende sæson vil der ikke være 

restriktioner mere, vi håber det vil varer ved, så vi kan komme godt i gang med at spille bridge igen. I starten 

af foråret 2021 spillede vi mandag eftermiddag. Der blev ligeledes spillet real- bridge på nettet tirsdag aften i 

foråret med fin tilslutning. 

 

Vi har nu 75 medlemmer i klubben dvs. at vi har mistet 5 medlemmer siden sidste år. 

Vi havde et undervisningshold på 11, de blev dog ikke færdige pga. nedlukning. Vi håber på et 

undervisningshold igen i denne sæson og færdiggørelse af holdet fra sidste år, vi må se, om det kan lade sig 

gøre. 

 

3. Tina fremlagde det reviderede regnskab, der viste et underskud på 12.808,-kr. Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Ligeledes fremlagde Tina budgettet, der blev godkendt. 

 

5. Der var ingen indkomne forslag. 

 

6. Formanden er ikke på valg i år. Niels-Peter fortsætter som formand. 

 

7. Valg til bestyrelsen. Hanne Caspersen er på valg, hun er villig til genvalg og er derfor valgt. Lisbeth 

Steninge er på valg, hun er ikke villig til genvalg. Birgit Bahnsen blev derfor valgt til bestyrelsen. Birgit 

Bahnsen var suppleant, derfor vælges en ny suppleant. Jørgen Leth-Espensen blev valgt som suppleant. 

 

8. Valg af revisor. Peder Rasmussen er villig til genvalg som revisor og Per Reng er villig til genvalg som 

revisorsuppleant . 

 

9. Niels~Peter takkede for god ro og orden. Samtidig ville han gerne takke Lisbeth Steninge for hendes 

arbejde i bestyrelsen bl.a. med at finde vores nuværende lokaler. 

 

Bestyrelsen mangler at konstituere sig bl.a. med ny næstformand i stedet for Lisbeth Steninge, dette vil 

snarest ske. 

 

Efter generalforsamlingen blev der drukket kaffe og te sammen med en dejlig hjemmebagt kringle, derefter 

spillede vi kort, det var dejligt at komme igang igen. 

 

Referat. Solveig 


