
Bestyrelsens beretning 2021 
 

Så er det endnu en gang blevet tid til formandens beretning, og denne gang er det med glæde, jeg kan 
komme med min beretning efter en næsten helt normal sæson. 
 
Vi har kun været nedlukket i en meget kort periode, og det er jo bare skønt. Men vi må også sige, at vi 
ikke helt er sluppet for konsekvenserne af coronaen endnu. Og her tænker jeg på antallet af 
medlemmer. Forbundet har tidligere meldt ud, at de forventede et fald i medlemmer på mellem 10-15 
%. Vi har dog heldigvis oplevet et lidt mindre fald end det. Der er dog lige så stille ved at komme 
medlemmer tilbage. Det har vi kunnet se her i foråret, og det er helt klart en tendens, vi håber, vil 
fortsætte i den nye sæson. 
 
Vi har i den forgangne sæson kørt med vores normale hold. Vi har desværre stadig haft en udfordring 
med holdet torsdag aften, hvor vi har måttet lægge lidt ekstra energi. Udfordringen der har været 
afbrækket i undervisningen pga. coronaen, men vi håber, den udvikling er vendt, når den nye sæson går 
i gang. Thomas har i hvert fald et pænt undervisningshold lige nu, hvor vi håber, mange vil fortsætte i 
klubben. Bl.a. derfor arrangerer vi også en majturnering for begyndere torsdag, så de nuværende 
kursister ikke oplever en alt for lang pause, før de kan begynde at spille til efteråret. Vi forsøgte også 
kort med Real Bridge tirsdag aften og med nogle åbne huse i weekender. Der var dog ikke den store 
tilslutning. Derfor blev initiativet hurtigt stoppet igen, men det er jo på sin vis positivt, for det betyder, 
at folk bare foretrækker at spille i klubben – ikke på nettet. 
 
På turneringslederfronten har vi budt velkommen til Anita Torlyn, som har overtaget tirsdagsholdet 
efter Jørgen Rasmussen, og det er et samarbejde, vi er rigtigt glade for. I den kommende sæson vil den 
største ændring være, at Peter C., onsdagsklubbens turneringsleder, stopper efter 15 års trofast 
tjeneste. Det er vi selvfølgelig kede af, da Peter har været en kanon turneringsleder og virkelig været 
medvirkende til, at onsdagsklubben er det største hold i Aabk. Vi er dog glade for allerede nu at kunne 
annoncere, at den nye turneringsleder bliver Preben Taasti. 
 
Når vi kigger på vores eksterne turneringer, må vi nok erkende, at tingene ikke helt går, som vi kunne 
ønske det. Godt nok lægger forbundet mange turneringer hos os. Det samme gør distriktet, og kreds 4 
er også med på vognen. Men vores egne turneringer, vores åbne sølv- og guldturneringer. De går ikke 
godt. Og det kan vi ikke rigtigt greje i bestyrelsen, hvorfor det er tilfældet. For os at se er det jo en 
gylden mulighed for vores spillere for at møde andre, nye spillere – spillere, de ikke møder til daglig – 
og samtidig støtte op om klubben. Og det kan man godt sige, vi i disse post-coronatider har brug for. Vi 
har brug for at føle et fællesskab med vores spillere. 
 
Det samme er tilfældet, når vi snakker om frivilligt arbejde. I har alle læst mine mails, hvor jeg skriver 
om arrangementer og beder om hjælp. Jeg får det også som regel, men det er godt nok list en "kamp" 
hver gang. Og de personer, som hjælper, er altid de samme, som jeg næsten ikke føler, jeg kan blive ved 
med at spørge. Det er noget, som godt på den lange bane kan gå hen og blive et problem, for vi kan 
ikke være sikre på, at forbund, kreds og distrikt bliver ved med at lægge turneringer hos os, hvis der 
ikke er frivillige til at hjælpe til. Vi er en stor klub med store turneringer, og det kræver altså hjælp fra 
mange. Derfor er dette også et selvstændigt punkt på dagsordenen i dag. 
 
Jeg vil som altid slutte min beretning af med at sige tak til de personer, som hjælper os i det daglige. 
Her snakker vi om vores turneringsledere, vores undervisere og så de personer, som hjælper os med 
indkøb mm. Vi har derfor en par flasker til Kirsten Barsøe, som gør en ekstra stor indsats for klubben. 
Skal vi ikke give dem og vores turneringsfrivillige en hånd. 
 
Det var mine ord for i år. 


