Hobro Bridgeklub – årsberetningen den 23. marts 2015
Velkommen til den ordinære generalforsamling.
Biecentret har nu været vort spillested i snart en hel sæson. De frivillige, der her i Biecentret står for
traktementet på de enkelte spilledage, har ydet en forbilledlig indsats. Deltagere i vore turneringer
ved, at der også laves rosværdige lagkager. Behandl disse frivillige ordentligt. De fortjener det.
Vi har tidligere været vant til at spilleborde stod klar ved start. Og bare kunne efterlades. Vi skal nu
selv forestå opsætning og sætte på plads. Det er helt normalt i bridgeklubber (med undtagelse af
klubber, der holder til i bridgecentre). Vi har kun et enkelt center her i Nordjylland.
Opsætning og nedtagning af spilleborde og stole er det gået godt med, bortset fra onsdag
eftermiddag, hvor der har vist sig problemer. Som forening har de enkelte medlemmer naturlige
forpligtelser til at hjælpe til i det omfang, den enkelte har helbred og kræfter hertil.
At overlade hele slæbet til ganske få den enkelte spilledag forekommer ikke rimeligt. Det er det
dilemma bestyrelsen står over for. Bestyrelsen har arbejdet med forskellige modeller, herunder en
form for vederlæggelse.
Vi har i dag fået fine skabe til opbevaring af vort materiel i fitness rummet her ved siden af.
Skabsopsætningen var af Simon Griis stillet os i udsigt til brug i begyndelsen af den nye sæson. Da
der intet skete med de ikke samlede skabselementer tog bestyrelsesmedlemmer initiativ til samling
og til opsætning. Tak for det. Tillige tak for arbejdet med kortlægningen uge efter uge og afvikling
af de enkelte spilledage. Omkring 125 (i dag er vi 123) medlemmer har her i Biecentret 1 2 eller
sågar 3 gange ugentligt bridgespil i sæsonen.
Biecentret egner sig fint til bridgespil. Medlemmerne føler sig hjemme her. Vi har oplevet mere støj
end ønskværdigt her i lokalet på en spilledag. Også mere end det var forventet - selvom
foldeelementerne (skillevæggen) bruges. Vi vil tilstræbe at der gøres nogle forsøg til afhjælpning af
denne lidt irriterende støj, der kan forekomme. Spillerne har naturligvis selv indflydelse på
problemet.
Parkeringen i gården her er på spilledagene er forbeholdt gangbesværede. Det skal respekteres.
Convintus. Kun få af Jer har givetvis hørt herom. DGI har medvirket til at udvikle et ret omfattende
system, der kan bruges i idrætsforeninger til administrationen. Der er desuden stillet et system til
rådighed for kommuners, herunder Mariagerfjord Kommunes administration af foreninger med
videre. I oktober måned skulle vor forening registreres (i første omgang gratis). I dag skal vort brug
af lokaler også over Convintus. Det er givetvis kun begyndelsen. Vi har i dag allerede
medlemsregistreringen i Danmarks Bridgeforbund. Dobbelt administration og øgede udgifter for
brug af Convintus systemet ser vi i bestyrelsen ikke med glæde på.
Bridgeklubben skal nu betale for brug af kommunale lokaler. Det kan I se i årsregnskabet.
Hobro Bridgeklub har i dag en fornuftig økonomi. Men øgede udgifter må nødvendigvis føre med
sig, at bestyrelsen skal se på muligheder for at indtægterne matcher udgifterne.
Hobro Bridgeklub har i år afviklet klubbens 2 turneringer. Hobro Open i oktober måned og
Seniorturneringen i februar måned. Tak til Ældresagen for opbakningen i årets løb og opbakningen
til turneringen i februar måned.

Tak for året. Tak til bestyrelsesmedlemmer, der udtræder af bestyrelsen. Aase og Flemming.
Tak for god ro og orden.
Per Frederiksen

