BERETNING GENERALFORSAMLINGEN DEN 24. MARTS 2014 I HOBRO BRIDGEKLUB
Velkommen til den ordinære generalforsamling.
Sæsonen 2013 – 2014 kom til at forløbe meget anderledes end forventet.

Bestyrelsen i Hobro Bridgeklub blev kort efter sæsonstart oplyst om, at forpagteren i Markedshallen
(Karen) havde opsagt kontrakten til ophør medio december 2013 af personlige årsager
Markedshallen har været spillestedet i en årrække på ca. 15 år for HOBRO Bridgeklubs
medlemmer. Og også Ældre Sagens bridge afdeling har været her i mange år.
Bridgeklubben har i dag et samlet medlemstal på 136. Ældre Sagens bridge afdelings integration i
Hobro Bridgeklub i 2011 har gjort det samlede medlemstal ganske stort. Flere muligheder for
spilletidspunkter foreligger. En ganske fin situation. Det skal vi alle være glade for.
I dag er spilletidspunkterne i klubben mandag aften, onsdag eftermiddag og torsdag eftermiddag.
Flere spilledage i løbet af ugen er der mange, der benytter sig af. Det største hold er på 80
medlemmer onsdag eftermiddag.
Bridgespillet giver mange mennesker uanset alder og spillemæssig styrke mulighed for at dyrke
spillet under velordnede forhold samtidig med, at en særdeles god social kontakt opnås.
Undersøgelser viser, at bridgespillet træner hjernen. Og bridgespillet kræver generelt tillige ikke et
stort forbrug af ressourcer.
Et godt fast spillested er et vigtigt element.
Det har været klart, at Markedshallen inden for en kortere årrække ikke længere kunne være
spillested i Hobro Bridgeklub. Men indtil en politisk beslutning forelå for stedets anvendelse, har vi
i Hobro Bridgeklub anset stedet for hensigtsmæssig ud fra den centrale placering, lokalernes
indretning, faste bordopstilling og mulighed for forplejning (typisk kaffe og 1 stk. mad).
Forpagtningsophøret midt i sæsonen 2013-14 kom os i Hobro Bridgeklub meget på tværs.
Da der ikke længere skulle ske forpagtning ved Karens ophør, stod vi uden et spillested.
Borgmesterkontoret blev kontaktet i september. Efter at have undersøgt alternativer ønskede
bestyrelsen i Hobro Bridgeklub at få lov til at benytte Markedshallen sæsonen ud. Borde, stole m.v.
skulle naturligvis gerne forblive på stedet og være til rådighed i hele sæsonen.
Henvendelsen blev åbenbart sendt til hjørnespark. Først efter det afholdte kommunalvalg i
november kom der skred i sagerne.
Det har været en øjenåbner i kommunal forvaltning. Forholdene omkring Markedshallen er ganske
komplekse. Helt unødvendigt må man sige. Det slipper I for at høre om. Men det er dog ret
enestående, at en fremtrædende politiker i Byrådet proklamerer en hurtig nedrivning i Nordjyske
Stiftstidende samtidig med at nye vinduer isættes i Markedshallens bygninger.
Vi fik lov til at være her sæsonen ud. Samtidig gik vi videre med spillested i fremtiden.
Af muligheder her i Hobro Centrum er der kun nogle få relevante.
Biecentret var det mest oplagte. Stedet råder over passende lokaler (Salen).
Biecentrets koncept passer glimrende med målsætningen i Hobro Bridgeklub. Biecentret har mange
ældre medborgere i dagligdagen. En del af medlemsskaren i Hobro Bridgeklub har allerede dagligt
deres gang i Biecentret.

Det hele er nu faldet på plads.
Biecentret vil ved sæsonstarten 2014 – 2015 råde over det nødvendige antal borde
(sammenklappelige borde på 120 x 80 cm) og forhåbentligt et dobbelt skab (med godkendte låse af
forsikringshensyn) til opbevaring af klubbens udstyr.
Svagt gående ældre medborgere kan køres helt ind i Biecentrets gård.
I vil spares for forløbet i det politiske udvalg for Kultur og Fritid. Vi er kommet i mål.
Kaffe og brød vil koste 30 kroner. Vi deler fremover Salen med andre aktiviteter. Derfor vil
overholdelse af tidsplaner blive anderledes end vi er vant til. Til gengæld er omgivelserne ganske
fine. Deltagere i Seniorturneringen i februar oplevede forholdene. Kaffe og lagkage var prima.
En sag om rettelse af resultater har været krævende for bestyrelsesarbejdet i denne sæson..
Der har været meget forskellige synspunkter på sagen i bestyrelsen. Det resulterede i at Hanne og
Inge trak sig. Karsten og Flemming kom med i stedet. Erik overtog kasserer funktionen.
Andre uden for bestyrelsen har ydet en indsats for at vi kunne køre videre så godt som muligt.
Birthe Laursen, Inge Arend eksempelvis. Tak.
De almindelige klubturneringer har kørt efter samme koncept som tidligere
Hobro Open i oktober og Seniorturneringen i februar måned er afholdt som sædvanligt. Den sidste
måtte flyttes til vinterferie perioden på grund af den korte frist i Biecentret. Det håber vi bliver
anderledes næste gang.
De ekstraordinære begivenheder har taget meget mere tid end normalt. Den nye sæson ser vi frem
til fortrøstning. Der er grundlag for optimisme.
Tak for indsatsen til de bestyrelsesmedlemmer, der nu træder ud.
Tak til Ældre Sagen for støtte i årets løb.
Sommerturneringen vil i år kun blive afholdt i august måned. Afprøvning af forholdene i
Biecentrets faciliteter kan således ske før sæsonen begynder.
Traditionelt har juleafslutning og sæsonafslutning med et par stykker mad hørt med til klublivet i
Hobro Bridgeklub. Bestyrelsen har besluttet, at sæsonafslutningen droppes nu her i år. I stedet vil
vi i Biecentret starte den nye sæson i september med spisning inden start de enkelte spilledage.
Selvfølgelig på frivillig basis. Vi håber, at I kan acceptere dette.
Tak for god ro og orden

Hobro Open i oktober og Seniorturneringen i februar måned er afholdt som sædvanligt. Den sidste
måtte flyttes til vinterferie perioden på grund af den korte frist i Biecentret. Det håber vi bliver
anderledes næste gang.
De ekstraordinære begivenheder har taget meget mere tid end normalt. Den nye sæson ser vi frem
til fortrøstning. Der er grundlag for optimisme.

De almindelige klub turneringer har kørt efter samme koncept som tidligere.
Hobro Open i oktober og Seniorturneringen i februar måned er afholdt som sædvanligt. Den sidste
måtte flyttes til vinterferie perioden på grund af den korte frist i Biecentret. Det håber vi bliver
anderledes næste gang.
De ekstraordinære begivenheder har taget meget mere tid end normalt. Den nye sæson ser vi frem
til fortrøstning. Der er grundlag for optimisme.
Tak til de bestyrelsesmedlemmer, der træder ud

