Årsberetning for Hobro Bridgeklub
2011 – 12

Endnu et spændende år i Hobro Bridgeklub er gået.
Efter den vanlige Sommerbridge. Startede vi sæsonen den 1. september. Vi kom hurtigt i gang i
bestyrelsen. Vi var ved at være færdig med planlægning og distribution af plakater til
begynderundervisning, da årets store projekt rullede ind op til sæsonstart.
En sammenlægning af Hobro Bridgeklub og ældresagens bridgeklub var inden for mulighederne
rækkevidde.
For at være klar til sæsonstart, fik vi fremrykket et planlagt bestyrelsesmøde så beslutning
planlægning kunne være på plads.
Efter vedtagelse af sammenlægning, fik vi aftaler på plads med Dansk Bridge Forbund om en
overgangsordning for alle de nye medlemmer i forbundet.
Ud over den nye spilledag om onsdagen, kom den længe planlagte torsdags-spilledag også på plads.
Denne har vi har store forhåbninger om at kunne gøre endnu bedre med en række mere.
Det der ligger bestyrelses meget på sinde er, at vi nu har en klub med 3 spilledage. Det er
medlemmerne fra alle disse 3 dage der nu udgør klubben, hvorfor der på ingen måde er forskel
mellem prioriteten og ressourcerne til disse. I den forbindelse har vi i bestyrelsen, blandt andet
gennemgået vedtægterne, for at tilpasse disse.
Denne nye situation, og de muligheder vi nu har fået, er noget vi kan være meget stolte af.
I efteråret havde vi begynderundervisning. Vi havde 9 nye kursister, der fik undervisning i det nye
system ”Nordisk Standard” af Keld.
Igen i år er hvert par tildelt et antal placeringspoint for resultatet på hver enkelt aften, således at
aftenens vinder af A-rækken fik flest, mens sidstepladsen i D-rækken gav mindst. På den måde
bliver alle placeret på listen og man kan have sine egne interne konkurrencer selv om man ikke er
med i kampen om 1. pladsen.
Da vi jo kraftigt har udvidet antallet er spillede spil i klubben, og nu har 3 dage, hvor vi spiller med
forblandede kort, har vi i året materielt blevet udvidet i løbet af året. Der ud over har vi i året fået en
del flere hjælpere, kortblandere og turneringsansvarlige. Uden dem ville det ikke kunne lade sig
gøre, så tak for hjælpen.

Uden at gå kassereren i bedene, forventede vi sidste år at resultatet i år skulle balancere, da vi ikke
stod over for at skulle foretage væsentlige indkøb. Resultatforventningen har holdt stik med et noget
nær 0-resultat for sæsonen 2011-12. Bestyrelsen forventer ligeledes for det kommende år ikke at
skulle sætte penge af til væsentlige nyindkøb, så der forventes heller ikke kontingentstigninger til
klubkassen, snarere har vi formodninger om, at kunne sætte kontingentet lidt ned, grundet klubbens
nuværende størrelse.

