26. jan. 2017
Emne: Generalforsamling
Deltagere
FBk: Anne Grethe Mølgaard, Finn Koefoed, Jørgen Steensgaard
SB: Kristian Dal, Hanne Jakobsen
Ella: Hanne Stilling, Svendaage Petersen
ÆS: Poul Erik Rønø
Valg af dirigent
Finn Koefoed takkede for valget
Formandens beretning
Se Protokollen. Godkendt.
Årsregnskab
Indtægter ialt: 700kr.
7 kontingenter á 100 kr. 700
Udgifter ialt: 0kr.
Lokalesituationen for 2017–2018
Ønsker til sæson 2017–2018:
Undervisning: Tirsdag, onsdag og torsdag: kl. 13–17 (Stien)
Farum Bridgeklub: Mandag kl. 18–23, tirsdag 18–22 (Stien)
Bridgeklubben Ella: Torsdag kl. 13-17 (Høloftet)
Kontingent for sæson 2017-2018 forbliver 100kr
Valg af bestyrelse og revisor
Formand: Jørgen Steensgaard
Kasserer: Poul Erik Rønø
Medlem: Kristian Dal
Medlem: Peter Sidenius
Medlem: Svendaage Petersen
Revisor: Hanne Jakobsen
Indkomne forslag Ingen
Eventuelt
Forslag om en Furesø parturnering med tilmelding blev drøftet og anbefalet.
Bør drøftes i medlemsklubberne med rapport til formanden.
Formatet bør være en parturnering og spisning, fx en lørdag.
Vedtægter for FuresøBridge bør være tilgængeligt via hjemmesiden.
Formanden takkede dirigenten for hans ledelse af mødet og deltagerne for gode bidrag til
drøftelserne.
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Beretning om FuresøBridge i året 2016
Året 2016 har været en lidt stormfuld rejse.
Vi har kunnet byde velkommen til Bridgeklubben Ella, som spiller i Ellegården på
Høloftet. Det er en mindre klub med begrænset tilgang, men med medlemmer som tidligere
har spillet i Farum Bridgeklub og Bridgeklubben Spar Bonde.
Kristian Dal måtte i foråret stoppe som leder af tirsdagsholdet, som blev overtaget af
Jørgen. Vi skylder Kristian tak og anerkendelse for inspireret ledelse af aktiviteten. Jørgen
overtog arbejdet og forberedte et tilsvarende hold til anden halvdel af året. Desværre måtte
det konstateres, at der ikke var interesserede deltagere, så aktiviteten blev aflyst.
Der var planlagt et fjerde undervisningshold med Steen Kastberg som leder. Han foretrak dog at henlægge undervisningen til Værløse uden medlemskab af FuresøBridge.
Poul Erik og Kai har stået for undervisningen i regi af Ældre Sagen. Der er ingen tvivl
om at undervisningen er et meget populært tilbud, og heller ikke om at andre klubber er
på stikkerne for at hverve nye medlemmer, når deltagerne skal have ny luft under vingerne.
I lokalpressen kunne man først på året læse om planer om at Stien skulle bruges til
Erhvervsskole fra efteråret 2017. Stien blev oprindeligt oprettet som et midlertidigt tilbud
om udlån til kommunens foreninger, så kommunen kan næppe klandres for planen. Formanden tog i februar kontakt til borgmesteren og argumenterede for fortsat mulighed for
at have et lokale til bridge svarende til Lokale 7 i Stien — inklusive møblering.
Borgmesteren var meget imødekommende og lovede at man ville bestræbe sig på at
finde et lokale som ønsket. Umiddelbart inden åbning af sæsonbooking for 2017-2018 blev
det officielt meddelt, at Stien ikke ville være til rådighed for sæsonbooking. Efter nogle uger
præget af bekymring for fremtiden for FuresøBridge er der for nylig blevet afholdt et møde
for klubber i en lignende situation. Der blev fra Folkeoplysningsudvalget (FOU) og Ældre
Sagen berettet om deres aktiviteter, herunder at borgmesteren i et svar til Ældre Sagen
omtalte et konkret lokale til FuresøBridge, hvis det bliver nødvendigt at opgive Lokale 7.
Det drejer sig om et lokale af samme størrelse i Ungehuset, som ligger i/ved den anden
ende af Bybækskolen.
Farum Bridgeklub og Spar Bonde havde tilmeldt sig Bridgens Dag med tilbud om
aftenundervisning. Til formandens fortrydelse lykkedes det ikke at arrangere et samlet
arrangement med et forhåbentlig bredere sigte. Det var forberedt således at borgmesteren
ville deltage, hvis ikke andre forpligtelser kom i vejen. Det ville formentlig have afledt en
omtale i lokalpressen.

2

