
 

 

Rønne, den 25. juni 2020 
Der indkaldes hermed til Coronaforsinket 
 

Generalforsamling i Distrikt Bornholm 

onsdag d. 26. august 2020 kl. 18.30 

i Nyker Selskabslokaler 

jf. vedtægternes §4: 

Ordinær generalforsamling 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 15. maj (forhindret pga. COVID19)og indkaldes med mindst 
4 ugers varsel ved skrivelse til samtlige klubber i distriktet eller ved meddelelse i bridgealmanakken eller Dansk 
Bridge. 
 
Dagsorden skal indeholde følgende punkter 
 
1. Valg af  dirigent 
2. Konstatering af  stemmetal 
3. Distriktsbestyrelsens beretning 
4. Aflæggelse af årsregnskab 
5. Fastlæggelse af kontingent til distriktet 
6. Meddelelser fra DBF 
7. Forslag fra distriktsbestyrelsen, klubber eller enkeltmedlemmer 
8. Valg af distriktsbestyrelse 
9. Valg af revisor og  revisorsuppleant 
10. Valg af medlem(mer) til DBF's repræsentantskab 
 
Dagsorden med angivelse af samtlige forslag, der skal behandles under punkt 7, skal udsendes til klubberne 
senest 10 dage før generalforsamlingen. 
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være indsendt til distriktsbestyrelsen inden udgangen af marts 
måned(Ændret pga. COVID19 til ”udgangen af juli måned”). Der kan ikke træffes beslutning i sager, der ikke er 
optaget på dagsordenen, medmindre 2/3 af de stemmer, de tilstedeværende delegerede råder over, afgives for et 
forslag herom. 

Klubberne har jf. §3 ” en stemme pr. påbegyndt 25 medlemmer, beregnet efter medlemstallet den seneste 31. 
december. En klub kan dog højst have 10 stemmer .” 

Oversigten over klubbernes medlemstal og antal stemmer ved generalforsamlingen kan ses nederst i 
indkaldelsen. 

Bestyrelsens beretning og det reviderede regnskab er vedhæftet denne indkaldelse, så deltagerne kan 
have orienteret sig i dem på forhånd, og tiden på generalforsamlingen kan bruges til drøftelser af 
bestyrelsens arbejde i 2019-20 og visioner for 2020-21. 

I forbindelse med generalforsamlingen vil der under mødet blive serveret kaffe/te/en vand eller øl og 
efter mødet tre stykker smørrebrød og en øl eller vand, til en pris af kr. 75,- pr. deltager, som betales 
klubvis til Anette enten kontant på mødet eller senest d. 24. august til kontoReg.nr. 0650, kontonr. 
6278 271 844 med tydelig angivelse af klubnavn. 
Af hensyn til traktementet vil jeg bede jer senest d. 24. august meddele mig, hvor mange medlemmer 
jeres klub deltager med. 



 

 
Distrikt Bornholm 
Klubbernes stemmetal ved generalforsamlingen 2020 (1 stemme pr. påbegyndt 25 medlemmer) 

 Klub   
  

Medlemstal pr. 
31.12.2019 

Stemmetal 

3110   Hasle-Rutsker Bridgeklub 60 3 

3120   Nyker-Klemensker Bridgeklub 44 2 

3130   Neksø Bridgeklub 49 2 

3140   Pedersker Bridgeklub 59 3 

3145 Rønne Bridgeklub 122 5 

3150   Spar-2, Rønne 81 4 

3160   Svaneke Bridgeklub 40 2 

3172   Østerlars/Østermarie Bridgeklub 32 2 

 I alt 487 23 

 


