Formandens beretning 2010
Vi har igen haft et godt bridge-år – med 68 medlemmer.
Vi vil dog gerne have et bord mere, så vi bliver lige mange borde i
alle 3 rækker.
Vi har ikke har de helt store udgifter til materiel i denne sæson.
Men desværre ser det ud som om, vi ikke slipper for en
kontingentforhøjelse til Bridgeforbundet igen i år.
Samtidigt vil det dog blive billigere at spille i 2 eller flere klubber,
så man fremover ikke skal betale dobbelt kontingent til
Bridgeforbundet.
Dette emne er på dagsordenen til sommer på et
repræsentantskabsmøde.
Forbundet kommer ud med et underskud på ca. 1. mill. kr.
Jeg kan anbefale at læse bridgebladets sider ”Postkassen”. Her
debatteres emnet livligt. Find blad nr. 5. Dér er et langt brev
skrevet af Per Frederiksen, Hobro.
Vi havde igen i år en vellykket sølvturnering med 96 spillere i 4
rækker. Næste år bliver sølvturneringen d. 6. marts.
Tusind tak til jer spillere for hjælp med opstilling af borde og
materiel samt oprydning hver torsdag.
Og så til sidst et par praktiske bemærkninger:
Calle underviser igen fra september på Hadsund Skole.
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Næste torsdag er sidste normale aften i denne sæson.
Torsdag d. 22. april kl 18 har vi afslutning. Ølkassen sponsorerer 3
stykker smørrebrød, kaffe og lagkage. Drikkevarer er for egen
regning. Vi sender en tilmeldingsliste rundt i aften og næste
torsdag. Husk at skrive jer på.
Vi begynder med Drop-in d. 29. april første torsdag efter
afslutningen. Tilmelding inden kl. 21 om onsdagen.
Vi vil gøre alt for at få nogle gode aftener og håber på stor
tilslutning. Det koster 40 kr for at deltage. Den der kommer med
kage spiller gebyrfri den aften.
Med tak for en god sæson håber vi på et gensyn med jer alle
sammen til efteråret d. 9. september.
Hadsund d. 8. april 2010
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