Hobro Bridgeklub – årsberetningen på generalforsamlingen den 16. april 2018
Velkommen til den ordinære generalforsamling. Den forløbne sæson har været god.
De nye bridgeborde, støjdæmpningen har gjort afvikling af denne sæson lettere og bedre end
tidligere.
Vi fik efter juleferien tilgang af nye spillere. Mandag aften er vi nu 56 – onsdag eftermiddag er vi
nu 68.
Vi har igen kunnet afvikle vor senior turnering her i vinterferien. Tak til Ældresagen og tak til de
onsdagsspillere, der mødte op.
Vi har også i år haft gode samarbejdspartnere. Jeg vil her nævne nogle af dem. Noget vil naturligvis
være gentagelse fra tidligere års beretninger.
Biecentret har i det forløbne år igen været et godt hjemsted . De frivillige, der står for traktementet
på de enkelte spilledage, har igen i år ydet en forbilledlig indsats. Behandl derfor disse frivillige
ordentligt. De fortjener det.
Hobro Vinhandel / Vinspecialisten har igen i år været leverandør af vinpræmier på gunstige vilkår.
I Ældresagen har vi en god samarbejdspartner. Onsdagsholdet betragtes som Ældresagens hold. Tak
for det.
For at få tingene til at køre i en bridgeklub / 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 100 medlemmer har her i Biecentret 1 eller 2 gange ugentligt
bridgespil i sæsonen.
Vi har igen i år afviklet en spilleweekend i Kreds 4 regi i oktober måned. Vi forventer i den
kommende sæson at få nogle enkelte weekend arrangementer. Hvilke ved vi ikke. Vi har mulighed
for at kunne afvikle turneringer under gode forhold. Men der er grænser for hvor meget vi i klubben
og de frivillige her i Biecentret kan klare. Det skal være en fornøjelse for såvel spillerne som for
hjælperne.
Vi må påregne, at langt mere på undervisningsdelen frem over vil være baseret på de elektroniske
medier. Samarbejde med andre klubber, Distrikt Nordjylland og Danmarks Bridgeforbund på dette
felt vil være centralt.
I dagligdagen er spillerne vant til at gå på vor klubs hjemmeside for at følge op på en spilleaftens /
eftermiddags resultater. Vor hjemmeside indeholder meget mere end selve spilleresultaterne. Der er
blandt andet nyheder og links til Distrikt Nordjylland og Danmarks Bridgeforbund. Det er også
muligt at linke til bridge nyheder. Brug det.
Tak for året. Tak til bestyrelsesmedlemmer, der har været med.
Tak for god ro og orden.
Per Frederiksen

