
Bestyrelsens beretning 2017 

1. Året der gik 

Vi er 356 medlemmer, hvilket er nogenlunde status qvo i forhold til sidste år.  

Vores formiddag-/eftermiddagshold har haft en lille fremgang, men er stadig i underkanten 

størrelsesmæssigt for at kunne løbe rundt. Vi fastholder dog formiddags- og eftermiddagsholdene , da 

vi regner og håber på at aktiviteten stiger. I kbh. er dagholdene blevet større end aftenholdene, så den 

udvikling forventer vi også i Aarhus.  

Aftenholdene har haft en lille tilbagegang. 

Branden. Som alle nok bemærkede havde vi brand i køkkenet i efteråret, og det medførte at vores 

køkken var ukampdygtigt i en række måneder. Det manglende køkken og manglede mulighed for mad 

og servering medførte desværre at vi måtte aflyse julemandebridgen, og udsætte vores 

sølvpointturnering, som desværre sidenhen måtte aflyses pga. manglende tilmeldinger.  

Branden har også udfordret også økonomisk med manglende omsætning, aflyste aktiviteter og 

endelige en række større anskaffelser til det nye køkken. Til gengæld har vi fået et flot og moderne 

køkken og café er blevet væsentlig forskønnet efter istandsættelsen.  

Vi havde guldturnering i september, og havde kvalifikationsheat til CBI i december.  

Som noget nyt har vi igangsat søndags åben hus i foråret hver anden søndag og regner med at 

fastholde det næste sæson både efterår og forår.  

Det årlige begynder DM og den landsdækkende handicapturnering blev afholdt i starten af april, og 

der var en pæn fremgang i forhold til sidste år. 14 par begge steder. 

Og endelig var vi værter for DM slutspillet for hold samme weekend, men på trods af 

hjemmebanefordel måtte de jyske/århusianske hold tage til takke med bronzemedaljer.  

Vi har droslet ned på aktiviteterne med at finde nye lokaler, men vi modtager forsat meget gerne 

forslag/muligheder. Og tak til de medlemmer som har formidlet en række kontakter.  

 

2. Fremtiden:  

Vi er forsat udfordret omkring afholdelse af divisionsturneringen, da forbundet forsat ikke synes vi har de 

bedste lokaler, og ved ikke om man evt. flytter det fremover. 

For at give vores nye spillere fra undervisningsholdene de bedste muligheder for at forsætte i Århus 

Bridgeklub efter undervisning, og fordi vores onsdag aften hold er fuld besat og næsten overbooket,  har 

vi valgt at oprette en torsdagsklub. Torsdagsklubben får samme koncept og ånd som onsdagsklubben. ½ 

times undervisning og mulighed for afbud. Peter Nielsen har heldigvis sagt Ja til at styre torsdagsklubben 

med samme succes som onsdagsklubben. Torsdagsklubben er åben for alle. 

Søndags åben hus forsætter vi som sagt med i næste sæson. 



Sommeren åbne huse forsætter næsten som de plejer. Vi har dog valgt at prøve at lave en majturnering 

tiltænkt dagholdene onsdag eftermiddag i maj, i stedet for åben hus, som vi har afholdt de tidligere år. 

 

Stor hjælp fra: 

Tak til Barsøes for at købe vores special øl 

Tak til LP for at altid at stå standby og være behjælpelig, når jeg og resten af bestyrelsen manglende 

noget viden eller gode råd.   

Tak til Niels for altid at hjælpe med stort og småt oppe klubben 

Tak til Birgitte Engelbrechtsen for at stå for klubbens  face-book side.  

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

Nielsen. Og til LP og Bent Ole for at stå for undervisningsholdene. Bent Ole stopper/holder pause og 

fra næste år overtager Søren Roager undervisningen torsdag aften. 

Tak til Distriktet, Bellevue, Akademisk for godt samarbejde 

 

Medaljevindere: 

DM Mixhold : Guld: Trine Bilde/Tom Nørgaard, Sølv Camilla Krefeld/Johan Hammelev – Rikke 

Christiansen/ Nils Mønsted, Bronze: Marlene/Jens Ove Henneberg – Stense Farholt/Henrik Caspersen 

DM Mix Par: Guld: Niels Krøjgaard, Bronze: Stense Farholt/Henrik Caspersen 

DM Senior par: Sølv: Sten Schou (HC Nielsen), Bronze: Georg Aatorp/Vagn Søndergaard 

DM Senior hold: Sølv: Sten Schou/Jørgen Hansen , Bronze: Georg Aatorp/Svend Larsen 

DM Dame par: Bronze: Rikke Christiansen/Marlene Henneberg.   

DM klubhold: Bronze Aarhus BK 

Junior Par: Guld: Marlene Christensen/ Bas van Engelen , Bronze: Søren Bilde/ Søren Caspersen 

DM hold: Bronze: Steen Schou/Jørgen Hansen,  Emil Jepsen/Lars Tofte + Dennis/Morten Bilde 


