Hobro Bridgeklub – årsberetningen på generalforsamlingen den 4. april 2016
Velkommen til den ordinære generalforsamling.
Biecentret føler vi nu som vort hjemsted.
De frivillige, der her i Biecentret står for traktementet på de enkelte spilledage, har igen i år ydet en
forbilledlig indsats. Behandl derfor disse frivillige ordentligt. De fortjener det.
På generalforsamlingen sidste år omtalte jeg problemer med opsætning og nedtagning af spilleborde
onsdag eftermiddag. I Markedshallen var bordene der når vi kom – og vi kunne bare lade dem stå
efter spillet. Det kan vi ikke her i Biecentret. Især nedtagning af spillebordene efter spilletid har
været problematisk.
Bestyrelsen har derfor måtte nu måttet foreslå at der i den kommende sæson opkræves et ekstra
beløb af onsdagsholdets spillere for at få løst opgaven med nedtagning eksternt. Om onsdagen er
der til orientering anden aktivitet i salen her - umiddelbart efter kortspillet - hvorfor opgaven med
borde, stole og rengøring af gulvet skal klares inden for en kort tidsfrist.
Mange spillere om onsdagen har ikke helbred og kræfter til at håndtere bordene vi bruger. Det må
vi erkende. At overlade hele slæbet til ganske få hver onsdag forekommer ikke rimeligt.
En mere langsigtet løsning kan være brug af egentlige bridgeborde til spillet. Et bridgebord er
typisk meget lettere. Danmarks Bridgeforbund forhandler borde i forskellige kvaliteter og til
forskellige priser. Hobro Bridgeklub har ikke hidtil ansøgt om lokale fondsmidler til vor klub. Det
vil nu være oplagt.
I den forbindelse kan en udvidet ansøgning med henblik på at få økonomisk hjælp med
lyddæmpning i lokalerne her også være relevant. På spilledage må vi erkende, at der ofte er for
megen støj. Spillerne ved selv hvad årsagen er til støjen. Skillevæggen hjælper naturligvis, men det
er ikke nok.
For at få tingene til at køre i en forening er det nødvendigt, at mange yder en indsats. Kortlægning,
turneringsafvikling med mere. Tak for indsatsen. Tak til de bestyrelsesmedlemmer, der har været
med. Omkring 120 medlemmer har her i Biecentret 1 2 eller sågar 3 gange ugentligt bridgespil i
sæsonen.
”Indfangning” og undervisning af nye bridgespillere er nødvendigt for at sikre, at der til stadighed
er en tilgang af nye medlemmer. Brug af lokalaviser er ikke særlig effektivt til rekruttering.
Bestyrelsen vil derfor se efter andre mere direkte former fremadrettet. Det her er ikke let.
Distrikt Nordjylland havde i 2015 ansvaret for afvikling af DM for klubhold. Det afvikledes i
oktober her i Biecentret. Vi fik en meget fin dækning i lokale medier af dette arrangement og
bridgespillet i øvrigt.
Arrangementet forløb meget fint. Stor ros til Keld, der havde ansvaret for planlægningen af
turneringen. Stor ros til Biecentret og hjælperne herfra for mad kaffe etc.
Vi oplevede, at Biecentret egner sig fint til bridgespil – også på spillemæssigt højt niveau.
Støjproblemet blev til orientering ikke konstateret ved den lejlighed!

Hobro Bridgeklub har i år kun afviklet Hobro Open i oktober måned (samtidig med DM for
Klubhold)
Seniorturneringen i februar måned måttet aflyses som følge af manglende tilmelding.
Seniorturneringen har været en turnering som Ældresagsklubben igennem en årrække har
gennemført som en hyggeturnering rettet mod spillere, der traditionelt ikke deltager særlig ofte i
åbne turneringer. Det har været en turnering hvor det sociale element var i højsædet for de
almindelige klubspillere. Turneringen har primært også haft sigte på at vore egne onsdagsspillere
deltog.
Bestyrelsen må derfor revurdere forudsætningerne og tidspunktet for afviklingen af
Seniorturneringen.
Tak til Ældresagen for opbakningen i årets løb.
Tak for året. Tak til bestyrelsesmedlemmer, der har været med.
Tak for god ro og orden.
Per Frederiksen

