
TIRSDAG DEN 25. august 2020 

 

Vi har 80 betalende medlemmer. 
  

Indledning 
  

Der er sket meget i årets løb. Vores daværende formand valgte at trække sig og fra oktober 

har Niels-Peter Meldgaard fungeret som formand.  
 

Mandag den 9. marts 2020 blev sidste spilledag i denne sæson, grundet Corona. 
 

Vores medlemstal er faldet og samtidig steg efterspørgslen efter lokaler hvor vi kunne være 

flere spillere om mandagen. Det kunne vi desværre ikke opfylde i nuværende lokaler, derfor 

nedsatte bestyrelsen et udvalg til at finde nye lokaler. 
 

De bedst egnede lokaler blev heldigvis fundet og 1. januar flyttede vi til Hotel Marina, hvor 

rigtig mange hjalp med at flytte alt vores inventar til opbevaring og på hotellet.  Nu blev der 

åbnet op for flere rækker, og luft mellem stolene, og ikke mindst skulle der ikke laves så 

mange praktiske opgaver, som ellers begyndte at slide lidt på nogle. 
 

I medlemmer har været rigtig positive for de forandringer som vi har været nødsaget til at 

gennemgå i det forgangne år. Vi, i den nuværende bestyrelse har kæmpet for at tingene har 

kørt så gnidningsfrit som muligt for jer.  
 

Undervisning 

Der var ikke nok tilmeldte, til vi kunne lave et undervisningshold i september. Vi håber på at 

det kan lykkedes til efteråret 2020.  
 

Der har været 1 undervisningssøndag, hvor emnet var ”modspil”. Niels-Peter stod for 

undervisningen og der var god tilslutning til dagen.  
 

Spille- og turneringsudvalg 

Udvalget har tilrettelagt alle turneringer og spilledage og de turneringsansvarlige har kæmpet 

for at få turneringerne til at fungere.  
 

Der har været lidt udfordringer, da vi har været nødsaget til at lære flere op i edb-systemerne. 

Derfor har Niels-Peter afholdt en undervisningsdag for de som ville hjælpe til, og løbende 

har Tina og Niels-Peter hjulpet når der har været opstået problemer. Vi takker for al 

tålmodigheden til både spillerne, og dem som skal lære Bridgecentralens og Bridgematernes 

finurligheder at kende. 
 

Om mandagen har der været 10 borde i efteråret fordelt på 2 rækker og 12 borde i foråret 

fordelt på 3 rækker.  
 

Om tirsdagen har der været 8 borde i efteråret og 7 borde i foråret fordelt på 2 rækker  
 

Om torsdagen har der været 6 borde i efteråret i 2 rækker og 4 borde i foråret i en række.  
 

Årets 7 turneringer har bestået af parturneringer og 2 imppar turneringer i tirsdagens A 

række.  
 

Der har været op- og nedrykning efter hver turnering. Undtaget om torsdagen i foråret. 

 



Månedens par er blevet tildelt efter bedst forbedret score af handicap. Der er uddelt 

vinpræmier. 
  

Kortblandeudvalget 

Udvalget har bestået af 11 medlemmer i spilleåret. De har sørget for at vi får blandet kort til 

alle vores spilledage samt til vores arrangementer.  

Der har været behov for oplæring af flere til holdet. Derfor har Niels-Peter afholdt en 

undervisningsdag for dem som ville hjælpe til, og løbende har han hjulpet til hvis der har 

været behov. 
 

Presse og foto 
Klubben har to ansvarlige der står for dels foto og dels kontakt til pressen. Der har været lidt 

udfordringer med at få billeder på hjemmesiden som fotografen har taget, men vi arbejder på 

sagen, og andre ting har haft højere prioritet. Der har været en fin presse-meddelelse i 

forbindelse med afholdelse af Nytårskuren.  
  

Klubudvalget 

Der blev afholdt lagkagebridge i november med fuldt hus, vi var 12 borde. Så det må man 

sige var en succes. 
 

Klubben har afholdt nytårskur i januar 2020, som havde god tilslutning. Der blev spist god 

mad og spillet en hyggelig turnering i vores nye lokaler.  
   

Eksterne turneringer 

Klubbens deltagelse i eksterne turneringer er beskedent.  
 

Dog blev Bridge82 inviteret til at deltage i ”Rougsø-Sønderhald Rema 1000” turnering i 

februar, hvor 8 fra klubben deltog. Det resulterede i 1. og 2. pladser. 
 

Et hold har deltaget i pokalturnering. Nogle har deltaget i turneringer i Svendborg til 

bridgefestivalen. 
  

Substitutter 

Det er medlemmers opgave selv at skaffe substitut ved fravær. Har man svært ved at finde en 

ledig på substitutlisten opfordrer vi til at man kan ringe til folk på medlemslisten. Det er kørt 

godt med trofaste substitutter i årets løb. 
  

Afslutning 
 

Vi mener at have udviklet en klub for alle og som rummer spillere der er nybegyndere, let 

øvede, ”hyggespillere” og turneringsspillere. 
 

Vi opfordrer alle medlemmer til at hjælpe med at finde potentielle deltagere til undervisning i 

efteråret. Det er vigtigt hvis vi også vil have vores bridgeklub om 5 år. 
 

 En stor tak til alle dem som har hjulpet med til at få klubben til at køre.  

Vi mener, det er en forudsætning for, at vi har en sund klub i årerne frem over, da der altid er 

opgaver at tage vare på. 
 


