Formandsberetning april 2021.
Året hvor vi skulle have fejret klubbens 70 års jubilæum druknede i Corona.
Sæson 2019/20 sluttede brat 11. marts 2020. Ingen generalforsamling, ingen
festligholdelse af vores jubilæum, ingen bridge. Aktivitetscenteret blev hermetisk
lukket for os. Vi så frem til september 2020 i håb om at få gang i klubben igen.
I sommerens løb mistede vi desværre 2 af vores mangeårige medlemmer Karen og
Elise gik begge bort. Vi kunne ikke deltage i begravelse på grund af restriktioner,
men sendte blomster til begge.
I august kontaktede jeg alle vores medlemmer for at høre hvordan lysten var til at
fortsætte som medlem i vores klub. Else og Irene meldte fra og ligeledes Gurli og
Elly, Jette og Ina opgav makkerskabet, så var vi 29 aktive medlemmer tilbage.
Tidligt i august kontaktede jeg centeret for at høre om mulighederne for vores
klubaften. Aktivitetscenteret var delvist lukket, der måtte være 10 inviterede
personer incl. personale. Det gav ikke muligheder for 36 bridgespillere. Jeg
kontaktede forvaltningen og gjorde rede for hvordan vi kunne spille forsvarligt i
centeret tirsdag aften uden personale. Blankt nej. Kontaktede rådmanden adskillige
gange, blankt nej, Aalborg Kommune ville ikke risikere at komme i medierne
angående evt. syge bridgespillere i kommunens lokaler. Så gik vi i gang med
research alle mulige steder i Klarup for at opnå et spillested. Hallens faciliteter,
blankt nej, skolens – blankt nej. Kroen var sat til salg, købmand Jan Sørensen lovede
at kontakte os, såfremt der opstod en mulighed, men nej! Dorte kontaktede et
lokale i Gudumholm, der opstod en mulighed, Kim Nielsen gjorde mig opmærksom
på muligheden for at leje lokale i Bridgehuset i Aalborg, mindst 500 kr. på aften.
Spekulationerne gik på, om vores medlemmer ville have lyst til at køre til Aalborg
eller til Gudumholm hver tirsdag, let research viste nej. Så kontaktede vi
Sognegården. Var deroppe og snakke med Kirketjeneren, som tog vældig godt imod
os, og gav os håb. Jeg skrev en ansøgning til menighedsrådet – blankt nej! Måske for
tæt på menighedsrådsvalget?? Kontaktede Universitetets bridgeklub om
sammenlægning og mulighed for at spille i deres lokaler på Novi. Klubben ville
gerne, de var så få, at de ikke kunne fortsætte alene, men Novi sagde fra! Jeg tilbød
kortvarigt Sneppevej 46 som mulighed. Kloge folk omkring mig sagde nej til den ide.

Så aflyste jeg bridgen foreløbig! Men nej, medlemmerne ville spille bridge i Klarup.
4 huse stillede sig til rådighed, 2 huse med holdturnering, 1 hus med parturnering
skiftende fra gang til gang. Ok, alle var indstillet på den plan. Vi gav kort, kørte rundt
med kort og regnskaber, tastede ind. Det fungerede! Et par gange! Så kom
betænkelighederne hos især parturnerngsspillerne. For mange bordskift på en aften,
for tæt. Nogle meldte fra. Så prøvede vi at få en ren holdturnering op at stå for alle,
der havde lyst. Da holdsammensætningerne blev offentliggjort meldte andre fra. Så
opgav vi totalt at spile i DBF-regi, men opfordrede folk til at mødes i små grupper
privat. Jeg fik en ”klubpassiv” ordning med DBF, så vi undgik kontingent foreløbig.
Mange mødtes privat i hvert fald indtil jul, derefter tror jeg alle mere eller mindre
stoppede grundet forsamlingsrestriktioner. Det er stadig situationen her i april 2021.
På landsplan bredte ideerne sig. Der kunne arrangeres turneringer via BBO, senere
kom muligheden for at spille på Realbridge. Som formand burde jeg nok have
forsøgt nogle af de muligheder, men vi i bestyrelsen orkede det ikke, måske også
med en tro på, at det ikke lige ville falde i vores medlemmers smag.
Nu er der så gået en hel sæson uden bridge i Romdrup Klarup Bridgeklub, sørgeligt!
Aalborg Kommune udbeder sig børneattester, regnskab og medlemsangivelser. Jeg
har forklaret situationen, så de afventer også vores fremtid.
En mærkelig apati breder sig, hvor er gejsten? Kommer vi i gang til september, hvor
vi alle sandsynligvis er vaccinerede? Må vi igen komme i aktivitetscenteret, eller skal
vi igen i gang med at lede efter andre lokaler? Hvor mange af vores medlemmer kan
vi regne med fremover? Flemming har været syg, Patricia ligeledes, Susanne er ked
af kassererjobbet, vi er alle blevet ældre og noget trætte af situationen. Det er
desværre følelsen lige nu.
Derfor afholdt vi 6. april et bestyrelsesmøde for at få gennemdrøftet situationen.
Heldigvis er alle friske på at fortsætte ”kampen” i håbet om klubbens opbakning og
sæsonstart i aktivitetscenteret til september eller snarest derefter.
God sommer til alle.
Inger Schrøder

