Bestyrelsens beregning – Bridge82 2021-22
Vi har været 73 betalende medlemmer, hvor vi var 75 sidste år. Et lille fald på 2 medlemmer
Også i denne sæson har corona ramt vores bridgeturneringer, men bortset fra begyndelsen
af januar har vi gennemført vores turneringer mandag, tirsdag og torsdag. Nogle spillere
fandt det for usikkert at spille bridge i januar og februar, men i marts og april har vist nok
alle været med igen.
Vi har igen i år haft et undervisningshold – denne gang med 10 deltagere på flere niveauer.
Deltagerne viser stor begejstring, og det er vores håb, at flere vil spille på vores
turneringsaftener i næste sæson. Som sidste år har jeg stået for undervisningen sammen med
Solveig Kirkedal og Hanne Caspersen. En stor tak til dem for deres indsats.
Også en stor tak til spille- og turneringsudvalget (Tina og Solveig K) for deres indsats med
at få turneringerne mandag, tirsdag og torsdag til at gå op. Udvalget har tilrettelagt alle
turneringer og spilledage og de turneringsansvarlige (Birgit, Hanne, Solveig, Tina & Elise)
har kæmpet for at få turneringerne til at fungere.
Kortblandeudvalget har Hanne Caspersen som tovholder, og Alf, Elise, Bob, Tage, Karen,
Solvejg N og Lisbeth er hendes trofaste hjælpere. Også en stor tak til dem, for uden
kortblandere, så kan vi ikke få kortfordelingerne lagt på nettet. Og sker der fejl, så bær over
med det. De gør det helt sikkert ikke med vilje
Vi har i sæsonen haft to sociale arrangementer. Lagkageturnering med 24 deltagere i
november og Forårsfest/Nytårskur med 28 deltagere i marts. Dejligt at se, at så mange
bakker op om disse arrangementer.
Jeg vil her også nævne, at vi havde et dødsfald i vores medlemskreds. Jørn, som spillede
med Kim om tirsdagen døde i en alt for tidlig alder. Jeg har haft mange gode oplevelser
sammen med ham i bridgesammenhæng. Selv om Jørn kun havde spillet i bridge i få år, så
havde han helt sikkert tabt sit hjerte til spillet.
Det er svært at spå om fremtiden, men jeg håber, at vi i næste sæson slipper for corona, og
får en sæson, hvor klubbens medlemstal vil stige. Vi vil igen forsøge med et undervisningshold, og jeg vil opfordre jer alle til at finde mulige deltagere dette, for uden nye medlemmer
vil klubben langsomt svinde ind.
Og her til slut vil jeg endnu engang takke alle, som har giver en hånd for at få klubben til at
fungere i hverdagen. En særlig tak til bestyrelsesmedlemmerne, for uden dem, så havde vi
ikke en bridgeklub i Grenaa.

