
Formandsberetning til generalforsamling april 2022. 

(udsendt til alle klubbens medlemmer pr. mail.) 

 

I skrivende stund er vi nået til sidste aften i årets vinterturnering, som er en 4-bords Parturnering i  2 

rækker. Tilbage står en holdturnering for 4 borde i A-rækken og endnu en 4-bords Parturnering i B-rækken, 

idet vi på grund af påsken i midt april vælger at holde årets generalforsamling den 5. april 2022. 

Endelig kom vi planmæssigt og uden restriktioner i gang med sæson 2021/22 i september 2021. Det blev en 

haltende start, da en del havde meldt ”afbud” og vi måtte forsøge at komme alle i møde ved at lave en 

enkeltaftensturnering. 

8. juli 2021 døde Flemming Lasborg. Flemming var i mange mange år et toneangivende og muntert medlem 

af vores klub og vores klubs bestyrelse. Flemming ydede en kæmpe stor indsats for klubben i sit 

bestyrelsesarbejde. Flemming var for mig en kæmpe stor støtte omkring det tekniske og ajourføring og 

vedligehold af klubbens hjemmeside. Han var flittig sekretær på enhver måde, altid punktlig og fremsynet. 

Vi har mistet et meget afholdt klubmedlem. 

Coronakrisen har kostet medlemmer. Sæson 2020 blev brat afbrudt i marts 2020. Sæson 2020/21 kom 

aldrig i gang. Vi fik lov til at stå som passiv klub i DBF-regi. Efter medlemsundersøgelse blev vi reduceret til 

28, men heller ikke det holdt. Vi mistede Flemming og dermed også Leif Glud, Svend Åge Brunø mistede 

gnisten for bridge og Bjarne stod uden makker. Dejligt til gengæld, at vi også fik nye medlemmer, der 

ønskede at komme til vores klub, Erik og Gunnar samt Kim og Søren, og det lykkedes Patricia at finde 

makker Anna. 

 Sensommerturneringen blev delt op sådan at A-rækken spillede en 3-bords Parturnering med mange spil i 

runden, og B-rækken spillede en 5-bords- med oversidder. 

Allerede efter denne første turnering sprang Anna fra igen efterladende vores turneringsplanlægger 

Patricia uden makker. 

Så var vi 7 borde tilbage, og fik dermed med succes mulighed for at lave en i vores klub helt ny turnering, 

nemlig en handicapturnering, hvor man præmieres for at reducere sit handicap. Den sluttede 30. 

november, og 7. december tog vi til venskabsturnering hos Terndrup. Som altid hyggelig juleafslutning, som 

blev den 14. december. 

Allerede i de sidste måneder af året havde vi fået et par henvendelser fra medlemmer, der kunne tænke sig 

at komme til vores klub. Dejligt og glædeligt, at vi så efter nytår igen var 32 medlemmer og kunne spille 

med 8 borde uden oversidder. Så meldte Kim og Søren fra på grund af corona, og der gik et intensivt 

arbejde i gang for at finde substitutter. Tak til Leif for at springe til og hjælpe os. Tilbage sidder nu igen 

Patricia uden makker. På mange måder en ubehagelig situation for vores turneringsplanlægger. Jeg måtte i 

gang med at genoptræne mine kompetencer som turneringsplanlægger med stor hjælp fra Patricia. Det 

blev til den lige nu kørende turnering. Dog en uholdbar situation. 



Vi er jo så heldige at holde til i kommunens aktivitetscenter, hvor vi uden at betale husleje har optimale 

klubvilkår. I hele den lukkede periode havde centeret opdateret og ændret sit internetsystem, så da vi kom 

til, virkede nettet ikke på vores computer. Panik. Gode medlemmers telefoner afhjalp situationen, så vi 

kunne køre turneringen korrekt. Mange spilleaftener gik sådan, inden jeg gennem research hos kommunen 

endelig kom igennem til den ansvarlige medarbejder for it-systemet og fik problemet løst. 

På vores hjemmeside kan I alle læse vores vedtægter, hvoraf også dagsordenen til generalforsamlingen 

fremgår. Bestyrelsen vælges i princippet for et år af gangen. Vi har været heldige at have den samme 

arbejdsomme bestyrelse i en del år, men nu har vi brug for forstærkning. Flemming, som kunne teknikken, 

turneringsplanlægning, hjemmesiden, referaterne og meget meget mere er væk. Susanne har kæmpet en 

brav kamp med kassererjobbet og trænger til afløsning. Patricia som er vores turneringsansvarlige er uden 

makker, bor i Nørresundby uden bil og ønsker afløsning. Dorte har hjulpet med kontakt til centeret, 

hjemmesiden og med kassererassistance, en kæmpe hjælp, en arbejdshest, der også er meget aktiv i andre 

bestyrelser. Jeg sidder alene med teknikken. Skulle jeg blive syg er klubben nødt til at køre med manuelle 

regnskaber, hvis ikke en spilleaften skal aflyses. Jeg er ansvarlig overfor kommunen angående diverse årlige 

indberetninger. Det giver os mulighed for at søge tilskud til eks. kurser.  Svend og jeg sidder med 

kortgivningen og med øl og vinkøb og administration. Er altid de første, der kommer og de sidste der går.  

Summa summarum, vi har brug for hjælp til kassererjobbet, til turneringsplanlægning og kendskab til BC-3 

programmet, og meget gerne til hjemmesiden. 

Til slut vil jeg gerne sige jer alle tak for jeres medvirken til den gode stemning, der altid har hersket i vores 

klub. Tak til jer alle for hjælp med bordopsætning og oprydning. En kæmpe tak til bestyrelsen, som virkelig 

har været hårdt prøvet i denne sæson. Særlig tak skal lyde til Morten, der forsøgte at etablere skolebridge 

på Klarup Skole, som desværre ikke ønskede dette tilbud. Og til Gitte som deltog i kursus omkring brug af 

BC-3, programmet der styrer vores turneringer. Og sidst men ikke mindst en særlig tak til Inga og Niels, som 

yder en kæmpe hjælp med mad og vin til vores festlige afslutninger. 

Formandsberetningen sendes ud til jer alle i meget god tid, så I får mulighed for at overveje situationen.  

Lad os håbe på en ”god løsning i morgen”, så vi kan gå den kommende sæson 2022/23 i møde med 

optimisme. 

 

Der gives en særlig tak Til Patricia, som efter mange år forlader bestyrelsen. Bestyrelsen har givet Patricia 

en erindringsgave. Patricia vil gerne bruges som substitut, og hun vil gerne inviteres til juleafslutning og til 

generalforsamling fremover. 

Der berettes om tænkte turneringer til den kommende sæson. Start Monrad, derefter 2 rækker A og B, 

efter jul handicapturnering efterfulgt af par/par eller par/hold. 

Vi begynder turneringer i den kommende sæson første tirsdag i september. 

 


