Generalforsamling Romdrup- Klarup Bridgeklub tirsdag den 25. april 2017.

Formandsberetning.

Lad mig starte med os selv. Vi er nu 39 medlemmer i Romdrup-Klarup Bridgeklub. Vi har siden sidste
generalforsamling desværre mistet 2 medlemmer ved dødsfald, Kirsten Grundahl og Børge Mortensen, og
Annelise Hyldig svært sygdomsramt - lad det endelig ikke blive en vane! Dog er vi jo klar over, at vores
gennemsnitsalder er stigende, hvorfor vi jo også forsøger at tage nogle initiativer til at præsentere klubben
og vores herlig sport for en større del af Romdrup Klarups befolkning. Det ville være dejligt med flere friske
nye yngre medlemmer. Dette initiativ håber jeg virkelig en del af jer vil bakke op om. Ved godt at det løber
af stabelen pinselørdag den 3. juni, en vanskelig dato at samle folk, men efter sigende kommer der en del
”festdeltagere” i dette Danmark Dejligst-arrangement på volden. Jeg kontakter DBF om hjælp med
reklamemateriale. Tanken er at lave en opfølgning med nogle lynkurser for interesserede. Vi får se. Den
yngre del af Romdrup-Klarups befolkning kender ikke til, at vi eksisterer, hvor skulle de vide det fra, hvis
ikke fra os? Så fortæl, fortæl i jeres omgivelser.
Jeg har nævnt for jer, at der kom et initiativ fra nogle Århus-omegns-klubber kaldet ” I takt med tiden”. En
henvendelse til DBF om mere synlighed omkring økonomien i forbundet, om mesterpointordningen, som
mange klubber føler som en pålagt udgift uden den helt store interesse for de fleste af vores medlemmer,
om initiativer for bredde contra elite. Nogle af jer har måske læst de bilag, der ligge på hjemmesiden
desangående.
Vi har i bestyrelsen drøftet skrivelserne grundigt og har informeret DBF om vores konklusion:
Vi synes det er fint, at Århus-klubberne rejser sagen, godt med meningsfuld kritik, godt at skabe bred
debat.
Vi mener, vi får god hjælp fra DBF, sær omkring tekniske spørgsmål, når systemerne svigter eller vi laver
fejl. En meget uvurderlig hjælp for os. Vi mener, vi har stor gavn af BridgeCentral, som gør vores spil mere
interessant og udfordrende i og med, at vi kan gå hjem og efterbearbejde eventuelle succeser eller fejl. Vi
mener, vi har stor gavn af det månedlige bridgeblad, som vi fornemmer bliver læst af vores medlemmer.
Disse faktorer er for os vores kontingent værd.
Vi mener, at mesterpointordningen er appellerende, men uden den helt store mening for os, men ønsker
den bevaret, såfremt alternativet er en generel kontingentstigning, hvilket man forudser, hvis
mesterpointordningen igen gøres frivillig. Det er pænt mange penge, der tales om og for os som en lille
klub vil en kontingentstigning efter min vurdering blive dyrere end mesterpointordningen. Vi er klar over, at
vi som klub får en masse tilbud – også via distriktet, som vi ikke udnytter eller benytter os af. Spørgsmålet
er så selvfølgelig hvorfor vi ikke udnytter det, om det er for elitært?? Der har også været drøftet en rigere
klubdeltagelse i forbundets årlige repræsentantskabsmøde, hvor vi som klub bliver repræsenteret via
distriktet, hvilket vi finder fornuftigt. Hver klub repræsenteret bliver en alt for uhåndterlig forsamling.
Århus-klubberne sammenligner her med golfunionens repræsentantskabsmøder, hvor hver klub kan
deltage.
I drøftelserne omkring formandsberetningen bagefter hører jeg gerne jeres mening omkring bestyrelsens
konklusioner i denne sag.

Årets turneringer har lignet de tidligere år – parturneringer. En opsplittet par- og holdturnering, men som
noget nyt i år med en alle mod alle turnering som afslutning.
Parturneringerne er populære.
Holdturneringer er upopulære hos de fleste, vi forstår ikke rigtig hvorfor! Vi har i bestyrelsen planer om at
lave turneringsplan med holdturnering for alle i 2 rækker, så vi kan lave hold, der handicapmæssigt matcher
hinanden. Håber på jeres accept af dette, så kan alle prøve det i ro og mag, og så kan vi tage det op til
drøftelse på næste års generalforsamling. Bemærk at Bridgematerne laver regnskabet, hvis man er
omhyggelig med at taste korrekt ind. De frygtede seddelregnskaber er kun for sjov, for selv at kunne følge
med i hvordan det er gået. Det er naturligvis afhængigt af, om vi bliver et passende antal borde i klubben!
Alle mod alle turnering gav lidt begyndelsesproblemer, og medvirkede til en meget tæt bordopstilling, som
jeg personlig synes førte til et generelt højt, generende støjniveau. Vi vil se på, om sådan en turnering kan
organiseres bedre, såfremt I synes det er en gentagelse værd.
Til jul besøgte vi Terndrup, som vi så vil invitere hertil til næste jul.
Omkring turneringsplanen som den har været i år og som skitseret for det kommende år, vil jeg gerne høre
nogle synspunkter, så vi kan forberede den kommende sæson bedst muligt.
Jeg skitserede for jer, at jeg kunne drømme om, at få Jacob Røn på besøg en lørdag i september for at lære
os ”Det gode modspil”. Jeg bad jer tænke over det, for det vil blive en udgift på i hvert fald 350 kr. pr næse,
om I synes det er en idé at arbejde videre med??? Hører gerne en tilkendegivelse.
Jeg nævner det hvert år, men de positive toner er dejlige at gentage. Vi har en ualmindelig harmonisk
bridgeklub. Alle er motiverede, glade, interesserede, gemytlige – og jeg kunne blive ved. Der hersker en
god kemi i klubben, det er så dejligt. Vores 2 årlige fester, juleafslutningen og generalforsamlingen altid
med højt humør. Tak til jer alle for det. Tak til vores bestyrelse, vi har et perfekt samarbejde med
meningsfulde opgavefordelinger. Tak til Hanne, som vælger at forlade bestyrelsen, men opretholder
arbejdet med forbindelsen til centeret. Tak til Irene som laver regnskabet år efter år, tak til Niels og Inga,
som altid sørger for fest , mad og vin, tak til Svend som ølkudsk, tak til jer alle, som troligt følger
oprydningsplanerne. Tak for sammenholdet og engagementet i vores super dejlige klub.
Og gør mig så den tjeneste at passe godt på jer selv, så vi alle ses igen til en god ny sæson.

