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Det forløbne år eller rettere de forløbne år har været såvel stille som kaotiske.
Stille, fordi vi har været forhindret i at mødes. Kaotiske fordi vi gang på gang ikke har kunnet 
udføre vores normale arbejdsgang og heller ikke har kunne foretage nogen form for planlægning.

I lighed med hvordan andre foreninger har sloges med disse problemer har vi naturligt nok gjort os 
vore tanker om hvilken skade nedlukningerne ville påføre os. Bridge er i meget høj grad 
planlægning: Hvor mange spille dage? Ferier? Arrangementer vi ville ønske at afholde? 
Arrangementer som afholdes i de lokaler som vi bruger og som derfor afholder os fra at spille?

Man kan simpelthen ikke planlægge og afholde et arrangement med en uges varsel. Og i dette 
tilfælde stod vi altså med det problem at ingen vidste noget og tiden bare gik. Ikke engang de 
ordinære generalforsamlinger kunne afholdes.

Nu er der altså igen åbent for at vi kan afholde vores sport og især Keld skal have anerkendelse for 
den fleksibilitet han har udvist for at sikre at vi fik den bedst mulige start.

Det kunne ikke undgås at vi mistede nogle enkelt spillere mandag, men begge dage fik vi spillere 
nok til at spilledagene kan afholdes. Faktisk ikke bare nok, men tæt på det antal som vi var før 
nedlukningerne. Det er i sig selv bemærkelsesværdigt at vi ikke har lidt større skade, når man tager i
betragtning at sidste spille dag før nedlukningen nu er ca 1 1/2 siden. Andre klubber har ikke været 
så heldige, så vi har meget at være glade for. Vi kan stadig mødes omend det siges at kun halvdelen 
faktisk kan spille bridge. I hvert fald hvis man skal tro deres makker.

Det største problem den nye bestyrelse nok står overfor er at vi ikke i år har nogen kursister og det 
skal der gøres noget ved. Her vil jeg lige tillade mig at gøre lidt reklame for bestyrelsesarbejdet. Alt 
for få her ønsker at give en hånd med og det skal der ændres på. Det er ikke umådelige ressourcer 
sådan et bestyrelsesarbejde tager. Specielt ikke hvis man er pensionist. I den kommende sæson kan 
jeg ikke deltage i bestyrelsen. Vi har nemlig en 8 års regel. Men der er også en anden grund. Jeg fik 
for nogle år siden et nyt arbejde, som jeg finder meget glæde i. Men der er en 4 årig ansættelse på 
betingelse af at jeg laver et større skriv. Det skal jeg nu i gang med så jeg har ikke megen fritid de 
næste år.
Men hvad tager det så at deltage i bestyrelsen? Hvilke kvalifikationer skal man have?
Tja, hvis man kan tale pænt til andre og kan lide kaffe eller the og hvis man i øvrigt har en mening 
om klubben, så er det det. De kvalifikationer har I næsten alle.
På årsplan afholdes ca 4-5 bestyrelsesmøder hvor vi mødes et par timer med kaffe og brød og 
diskuterer løst og fast (der er en dagsorden) om klubbens problemer og arrangementer. Det er alt. 
Der er dog to positioner, der kræver lidt mere: Formand og kasserer. Kasseren er den vigtigste. Man
skal kunne regne rigtigt 7 ud af 8 gange og følge den regnskabsmæssige plan. Men frygt ej – der er 
en revisor, så alle plejer at overleve.
Det er, med andre ord, ikke bestyrelsesarbejdet der trykker familielivet.

Nok om det. På grund af nedlukningen har der ikke været afholdt arrangementer i lang tid så jeg 
kan ikke fortælle meget om klubbens aktiviteter i den retning for det forløbne år. Men i sæsonen 
2019-2020 afholdt vi Senior turneringen og Hobro Open.



Bestyrelsen er heller ikke længere en normal bestyrelse, men blot en fungerende bestyrelse idet alle 
valgperioder er udløbet. Flere af den sidst valgte bestyrelse er udtrådt af forskellige personlige 
årsager så i realiteten er der kun 4 tilbage.
Så hvis I ønsker en velfungerende bridge-spillende klub så deltag aktivt i at få valgt en ny frisk 
bestyrelse og støt vores fælles interesse ved selv at stille jer til rådighed for bestyrelsesarbejdet. Det 
bliver ikke det I dør af.

Til slut vil jeg lige takke de af vores medlemmer som gør en flot uegennyttig 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 og det skulle gerne fortsætte.

På bestyrelsens vegne
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