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Formandens beretning 2013 
 

Vi har igen i år haft et godt bridge-år. Calle gør alt for at få nye 

medlemmer – med sin undervisning og det vil han gøre igen til 

efteråret, hvis der bliver tilslutning. 

 

For at udvikle spillet vil jeg opfordre alle til at deltage i vores 

kursus med Jes Bank. Det er et kursus, vi afholder hvert år med 

stor deltagelse – også fra andre byer. 

 

Vores sølvturnering blev i år en række mindre, men vellykket. Vi 

fik stor ros fra vores udenbys spillere, så den turnering vil jeg også 

gerne opfordre jer til at deltage i. 

 

Vi har været til møde i Nordjysk Kreds. Det var en slags formøde 

til kredsens generalforsamling. Det drejede sig om et årligt gebyr 

på 10 kr pr. medlem det første år og derefter 20 kr. Det lyder i sig 

selv ikke af ret meget, men vores indstilling var, at vi ikke kunne 

stemme for det, da pengene skulle gå til gratis tilmelding til nogle 

af distriktets turneringer (semifinaler og finaler og dermed til 

kredsens stærkeste spillere). Nordjysk Kreds har fået et tilsagn på 

19.000 kr fra DBF. For at få dem skulle kredsen selv betale resten 

op til 38.000. Spørgsmålet bliver afklaret på den kommende 

generalforsamling d. 2. maj (hvor vi altså stemmer imod, hvis I 

godkender det i aften). D. 2. maj er desværre en torsdag, men vi 

skal have sendt 1 eller 2 af sted. 

 

Vores bronzepoint stiger fra 4,00 kr til 4,50 kr og det kan vi ikke 

gøre noget ved. 

 

Til slut: 1000 tak til jer spillere for den store hjælp hver torsdag til 

opstilling og oprydning af borde og materiale. 
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Næste torsdag kl. 18:00 er der afslutning. Husk tilmelding i aften! 

Menu: 3. stk. smørrebrød + lagkage og kaffe, som klubben 

sponsorerer. Drikkevarer er for egen regning. Husk porcelæn – 

glas – bestik – som I plejer.  

 

Drop-in begynder d. 18. april kl. 19. 40 kr for spillegebyr inkl. 

kaffe. Vil spiller om bronzepoint og vinpræmier. 

 

Husk tilmelding. 

 

Hvis nogen af jer ikke har prøvet at deltage, skulle i gøre det i år. 

Det er rigtig hyggeligt. 

 

Med tak for en god sæson håber vi på et gensyn med jer alle 

sammen til efteråret. Jeg vil selvfølgelig gerne have en 

tilkendegivelse så hurtigt som muligt – det vil lette 

tilrettelæggelsen af efterårsturneringen. 

 

 

 

Hadsund d. 5. april 2013 

 


