
Hobro Bridgeklub – årsberetningen på generalforsamlingen den 20. marts 2017

Velkommen til den ordinære generalforsamling.

Biecentret har i det forløbne år været et godt 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.

Problemer med opsætning og nedtagning af spilleborde onsdag eftermiddag var sidste år genstand 
for en længere omtale. I foråret 2016 fik vi etableret en holdbar løsning. Indkøb af lette 
bridgeborde. Sparekassen Hobro Fonden var Hobro Bridgeklubben velvillig indstillet med 
økonomisk hjælp til indkøbet. Og en meget hurtig sagsbehandling. Tusind tak for det.

Simon Griis her i Biecentret var velvillig med at vi måtte bruge lidt af den sparsomme plads i 
rummet med borde og stole. Erik Schack fabrikerede en vogn til bordene. Stor tak til Erik for det. 
Dora med flere har medvirket til indkøb og klipning af dugene til bordene.

Hobro Vinhandel/Vinspecialisten har i det forløbne år leveret os god vin på gunstige betingelser

Levering af bridgebordene fra Danmarks Bridgeforbund forløb desværre ikke så hurtigt. Den 
historie springer jeg let hen over. Vi fik løst problemet og håber, at alle kan være tilfredse med det, 
som vi nu i Hobro Bridgeklub har opnået.

Biecentret har været os velvillige med afhjælpning af støj (der primært skyldes spillerne!). Jeg 
håber alle er tilfredse med løsningen, der er meget lidt synlig i dagligdagen.

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. Over 100 medlemmer har her i Biecentret 1 eller 2 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 forsøgte sidste år at sætte plakater op i en række af Hobro Bys virksomheder med mere.
Effekten var beskeden, men vi fik et undervisningshold op at stå. Det er vi alle glade for. Det er 
nødvendigt at vi hele tiden har tilgang af nye spillere. Vi har endog fået meget unge medlemmer her
i klubben. Det er dejligt. Behandl disse unge mennesker godt. Det er kun få klubber beskåret at have
så unge mennesker.

Samarbejde med flere af klubberne her i det sydligste Himmerland kan være en mulighed for 
"indfangning" af nye spillere /undervisningshold. Det er foreslået. Lad os se hvad det kan bringe. 

Distrikt Nordjylland havde i 2016 ansvaret for afvikling af Imp mesterskab Vest. Det afvikledes i 
oktober her i Biecentret. Vi fik fin respons for dette arrangement. Stor ros til Keld, der havde 
ansvaret for planlægningen af turneringen. Stor ros til Biecentret og hjælperne herfra for mad, kaffe 
etc.

Hobro Bridgeklub har i år kun afviklet Hobro Open i oktober måned. Seniorturneringen i januar 
måned måttet aflyses som følge af manglende tilmelding. Det er meget ærgerlig, men det er 
åbenbart svært at få vore egne spillere med til denne sociale turnering. 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.

I øjeblikket er det svært at se noget grundlag for turneringen fremadrettet.

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


