Bestyrelsens beretning 2019
1.

Året der gik

Vi er ca. 374 medlemmer, hvilket er en stigning på ca. 25 i forhold til forrige år.
Det er primært vores formiddags-/eftermiddagshold – især mandag eftermiddag, der har stået for
stigningen, mens aftenholdene stort set er uændrede.
Der har igen været stor tilslutning fra undervisningsholdene, og mange af dem, som har gået til
undervisning, er begyndt i klubberne. Så særlig tak til vores undervisere LP og Søren Roager.
Desværre har vi haft svært ved at få tilstrækkelige opbakning til vores nye torsdag klub, torsdag aften, som
vi igangsatte for 2 år siden. Der har kun været 10 par i år, og det har gjort det svært at afvikle nogle
fornuftige turneringer, når/hvis der har været et par afbud. Vi vil forsat arbejde på at få torsdagsholdet op at
stå, men det er vigtigt at vi flere end 10 par. Så det afhænger bl.a. af, hvor mange af vores torsdagselever,
som vi starte torsdag aften.
Økonomien i 2018 var OK med et fornuftigt overskud, men det kommer Oskar tilbage til under regnskabet.
Vi har haft fuldt divisionsprogram i Aarhus i indeværende sæson plus et pokalslutspil, hvilket har forbedret
økonomien på udlejning, og vi satser også på en stor aktivitet i 2019, hvor vi allerede har haft 3
divisionsweekender i foråret.
Vi har i indeværende sæson haft fuldt program i forhold til turneringer, og der var været god opbakning og
deltagelse i turneringerne.
Vi havde guldturnering i september, hvor Troels Buus Thomsen og hans restauranter Le Coq og Den rustikke
igen i år sponserede flotte præmier i form af gavekort til de to restauranter. Der deltog hele 52 par, hvilket
var helt fantastisk og tæt på max af, hvad vi kan være i Vanggaardcentret.
Julemandebridgen holdt vi dog med et ret begrænset antal deltagere. Men hyggeligt var det, og måske fordi
alle julemændene er blevet ældre, var sidste gæst gået inden midnat.
Vi afholdt vores Nytårsturneringen med hele 46 par, og endelig vores normale sølvpointturnering her i
foråret, som dog blev ændret til Prins Henrik Memorial, også med en stigning til 30 par.
Det er dejlig med den store opbakning til vores turneringer, og det gør det noget sjovere at arrangere
turneringer, så tak til alle herfra.
Vi havde i år haft søndags åbent hus, dog noget sjældnere end forrige år. Tilslutningen i efteråret var
begrænset, men noget større til vores eneste åbent hus / Bronzeturneringer her i foråret. Vi planlægger at
fastholde nogle åbne huse om søndagen, men nok i begrænset omfang fx med 1-2 efterår og forår.
Af andre aktiviteter vil jeg nævne:
Bridgens Dag, som vi deltog i og afholdte for første gang den sidste weekend i august. Det var pænt med nye
interesserede, og vi har i hvert fald kunne notere, at mindst 8 af de besøgende på Bridgens Dag også
efterfølgende tilmeldte sig et af undervisningsholdene. Så det planlægger vi at deltage i igen og også
allerede i år at gøre noget tilsvarende, selvom DBF i princippet kun arrangerer Bridgens Dag hvert andet år.
Vi har haft besøg af Skolebridge og Bridge Cafe et par gange heroppe i Vanggaardcentret, og mange af
klubbens medlemmer hjælper med undervisningen enten på skolerne eller på Bridgecafeen, som afholdes
hver fredag på Brætspilscafeen ved Busterminalen.
Derudover har vi fået noget mere gang i substitutlisten, så det forhåbentlig er lettere at finde en substitut
selv, selvom Niels også altid er god til at hjælpe, hvis man mangler en makker.
Der er blevet lavet en frivillighedsliste, hvor flere af jer har meldt jer klar til at give en hånd. Og flere har
allerede været på banen med hjælp, når vi har haft arrangementer heroppe. Tak for det og håber, I og
endnu flere er klar. Hvis I sidder og tænker, ”jeg er klar”, så skriv en mail til Birgitte, som har stået for at få
det op at stå og koordinerer listen.

Og endelig så er vi begyndt at få bridgebladet leveret heroppe i klubben frem for sendt direkte hjem til egen
adresse pga. de store prisstigninger, som Post Nord havde indført ved de direkte forsendelser. Jeg har
indtryk af, at det fungerer OK, og alle, som er interesseret, har kunnet få et blad.
2. Fremtiden:
Sommerens åbne huse forsætter næsten, som de plejer, og vi holder også i år majturneringer. Vi har dog
valgt at indstille de åbne huse onsdag eftermiddag i juni pga. manglende deltagelse og har flyttet
eftermiddags majturnering fra onsdag til mandag eftermiddag, da der er klart flest spillere mandag
eftermiddag.
Stor hjælp fra:
Tak til Barsøes for at købe vores specialøl
Tak til LP for forsat altid at stå standby og være behjælpelig.
Tak til Karl for hans forsatte hjælp efter hans udtræden af bestyrelsen sidste år. Bl.a. med vinindkøb.
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, Alexander Dreisler,
Mathias Hahn-Hundsdahl, Lars Peter og Peter Nielsen, samt Mads Krøjgaard for at stå for den ½ times
undervisning onsdag og torsdag.
Og tak til LP og Søren Roager for at stå for undervisningsholdene.
Tak til DBF, Distriktet, Bellevue, Akademisk og Horsens Bridgeklub for godt samarbejde
Medaljevindere:
DM Klubhold: Mads og Niels Krøjgaard med Nils Mønsted og Morten Stege
Pokalmestre: Mads og Niels Krøjgaard med Lars Peter Damgaard og Jan Pedersen
DM Senior hold: Guld: Steen Schou med Jørgen Hansen og så nogle fra Vejle og København og Sølv til Niels
Henriksen hold med HK Sørensen/Niels Henriksen med Morten Stege/Preben Taasti
DM damehold: Guld: Leise Hembergs hold med Stense Farholt, Sølv: Birthe Eriksen hold med Birte Eriksen /
Lene Rask Jepsen og Anna Mette Nilsen / Grete Voldsgaard
Åben Par: Bronze til Camilla Krefeld og Johan Hammelev
DM juniorpar: Sølv til Søren Caspersen med Sofie Bune

