
Bestyrelsens beretning 2018 

1. Året der gik 

Vi er ca. 350 medlemmer, hvilket er nogenlunde status quo i forhold til sidste år.  

Vores formiddags-/eftermiddagshold er total set uændret, med en fremgang mandag eftermiddag og en 

mindre tilbagegang tirsdag formiddag og onsdag eftermiddag. Vi regner forsat med, at der på et 

tidspunkt kommer en større fremgang på formiddags- og eftermiddagsholdene svarende til i Kbh., hvor 

dagholdene er blevet større end aftenholdene.  

Aftenholdene har fået en stigning på ca. 10 par, svarende til antallet på det nye turneringshold torsdag 

aften, som startede sidste år. Vi håber på endnu flere næste år torsdag aften, da vi forventer/håber, at 

flere af parrene fra undervisningsholdet torsdag aften vil forsætte på turneringsholdet torsdag, og 

derudover er man selvfølgelig mere end velkommen til at benytte muligheden for at spille bridge endnu 

en aften i løbet af ugen.  Så bare fordi man allerede spiller en dag, kan man også sagtens spille torsdag 

aften.  

Forrige år var vi udfordret af branden både aktivitetsmæssigt og økonomisk. Økonomisk fordi vi oppebar 

udgifter til genetablering / indkøb af nyt inventar. Disse udgifter fik vi til gengæld udbetalt i 2017 via 

forsikringen, så det har medført et tilsvarende plus i 2017, som Karl kommer nærmere ind på under 

regnskabet.  

Vi har i indeværende sæson haft fuldt program i forhold til turneringer, og der var været god opbakning 

og deltagelse i turneringerne. Og jeg skulle hilse fra hele bestyrelsen. Det er rigtig dejligt med tilslutning 

og interesse for klubbens turneringer, da det altså gør det noget sjovere at arrangere dem … når der også 

kommer nogen. 

Vi havde guldturnering i september, hvor vi var så heldige at Troels Buus Thomsen og hans restauranter 

Le Coq og Den rustikke havde stillet præmier til rådighed i form af gavekort. Der deltog hele 44 par, 

hvilket var en fordobling i forhold til året før.  

Julemandebridgen fik vi tilbage på programmet med spøjse spil, julemenu og en hyggelige aften. 30 

spillere deltog.  

Nytårsturneringen holdt vi den 30. december, og der deltog 31 par. 

Sølvpointturneringen her i foråret – Påske sølv – havde 24 par. 

Vi har også i år fastholdt søndags åbent hus. Både i efteråret og her i foråret. Ca. hver anden søndag. Der 

var været begrænset tilslutning, og vi har måtte aflyse nogle søndage, men vi forsætter også næste år, da 

vi trods den begrænsede tilslutning har fået positive tilkendegivelser på muligheden for at spille åbent 

hus nogle søndage. 

Det årlige begynder DM blev afholdt i starten af april, og vi samarbejdede med Horsens bridgeklub og 

samlede turneringen i Aarhus. Der deltog 14 par.  

Ingen nyt vedr. lokaler, men vi modtager forsat gerne forslag/muligheder.  



Vi har i år forsøgt at forbedre støjgenerne lidt ved at sætte filtdupper på alle stolene, og vi er også i gang 

med at undersøge pris og evt. støttemuligheder til at finansiere lægning af gulvtæppe, hvilket vil kunne 

afhjælpe støjgenerne væsentligt.  

 

2. Fremtiden:  

Vi er de sidste år jævnligt blevet udfordret omkring afholdelse af divisionsturneringen, da Forbundet forsat 

ikke synes, vi har de bedste lokaler. Og sidste år endnu mere, da alle lokaler i Vanggaardcentret er udlejet, 

hvorfor vi ikke som tidligere har kunnet leje, låne ekstra lokaler, når der var division. Der er derfor ikke plads 

til så mange hold som tidligere, hvilket bl.a. sidste år medførte, at vi kun havde 3 divisionsweekender, mod 

normalt 4.  

Vi er blevet varslet af Forbundet, at man næste år nok trækker endnu mere eller måske al division væk fra 

Vanggaardcentret. Det er selvfølgelig rigtig træls, da rigtig mange Aarhus-spillere deltager i 

divisionsturneringen, og hvis man flytter spillestedet bliver der meget mere transport og overnatninger 

udenbys, end der er i dag. Derudover rammer det også klubbens økonomi, da aktiviteter og særligt 

divisionsweekenderne er en del af vores indtægts- og finansieringsgrundlag til at finansiere de forholdsvis 

store lejeudgifter, vi har i disse lokaler. Hvor meget vender vi tilbage til under næste års budget og 

kontingent. 

Sommeren åbne huse forsætter næsten, som de plejer, og vi holder også i år majturneringer. Inkl. en 

kombineret maj-turnering åben hus onsdag eftermiddag. 

Forbundet har besluttet at ændre udsendelse af bridgebladet, da den nuværende forsendelsesmetode af 

Dansk Bridge ophører hos Post Nord, og en forsat udsendelse til alle medlemmer vil medføre en 

udgiftsstigning i forsendelse på over 0,5 mio. kr. årligt. Forbundet udsendte en forespørgsel til klubberne i 

foråret omkring omlægning til et netbaseret blad og/eller mulighed for at sende alle bladene til klubberne, 

som så uddeler til det enkelte medlem.  

Vi svarede OK til at modtage og fordele bladene, men anbefalede ikke, at man kun udsendte Bridgebladet 

på nettet. På baggrund af tilbagemeldinger fra klubberne har Forbundet besluttet, at fra næste sæson 

udsendes sommernumrene (juni og september) kun på nettet, og de resterende blade udsendes til 

klubberne mhp. fordeling til medlemmer, så fremover er det i klubben, I skal have Jeres bridgeblad. 

 

Stor hjælp fra: 

Tak til Barsøes for at købe vores specialøl 

Tak til LP for forsat altid at stå standby og være behjælpelig og for at have stået for begynder DM.   

Tak til Niels for altid at hjælpe og få tingene til at fungere oppe i klubben 

Tak til de ansatte, som står for vores turneringshold, Niels Henriksen, Niels Krøjgaard, LP og Peter 

Nielsen, samt Mads Krøjgaard for at stå for den ½ times undervisning onsdag og torsdag. En særlig stor 

tak til Peter, som har taget den ekstra tørn på det nye torsdagshold og fået det op at stå. Og tak til LP og 

Søren Roager for at stå for undervisningsholdene.  

Tak til Distriktet, Bellevue, Akademisk for godt samarbejde 



 

Medaljevindere: 

DM Mixhold: Guld: Trine Bilde/Tom Nørgaard og …. De har endda gjort det igen i går. Så en trippel… 

DM Mix Par: Sølv: Niels Krøjgaard 

DM Senior par: 

DM Senior hold: Sølv: Sten Schou/Jørgen Hansen, Bronze: HK Sørensen/Niels Henriksen med Morten 

Stege/Preben Taasti 

DM Dame par: Guld: Rikke Christiansen/Marlene Henneberg, Sølv: Bente Bo Christensen/Camila Bo Krefeld 

DM hold: Bronze: Steen Schou/Jørgen Hansen  


