
Hadsund Bridgeklub

Formandens beretning ved generalforsamlingen torsdag den 14. marts
2002.

Sæsonen 2001/2002 har været god på alle områder for Hadsund
Bridgeklub. Vi har 60 spillende medlemmer.

Vores økonomi er god - vi har et overskud på kr. 4.000,00 - vi har sparet
på præmier. Vi får øgede udgifter næste år. Grundet sponsorstøtte laver
vi et nyt budget for det kommende år.

Undervisningen af begyndere har de sidste to år været varetaget af Carl
Mortensen. En stor ros til Dig for det store arbejde, du udfører for
klubben,. De to hold, du har haft til undervisning, har givet en god
tilgang af yngre spillere.

Du fandt ud af - at undervisningen blev mere besværlig, når man stod
udenfor Dansk Bridge Forbund (DBF), hvorfor du opfordrede
bestyrelsen til at melde klubben ind i DBF. Vi fulgte din opfordring og er
medlem fra næste sæson startende september 2002. Klubben har
opfordret Brian Nielsen til at uddanne sig som underviser i brigdevejen 1
og 2 via brevkursus.

Vores turneringsledere er Carl Mortensen, Birthe Vistisen og Karlo
Molbo.

Thor Jensen har fremstillet vores hjemmeside. Hjemmesiden er flot,
hurtig i formidling og den har allerede det første år skaffet os en sponsor,
der hare betalt kr. 10.000,00 svarende til vores fulde kontingent til
Bridgeforbundet. Et højt besøgstal på vores hjemmeside kan evt. give
bonus næste år. Kig ind.

Vores materielsituation er ringe - meldeboksene bør skiftes til nyere og
bedre materiel. Køb af nye meldebokse vil finde sted i det kommende år.
Vi vil søge sponsorstøtte hertil.

Fra september 2002 vil hver husstand modtage bridgebladet.

Vores vinterturnering havde 72 deltagere med et overskud på godt kr.
1.000,00.

Vi har i en årrække haft svært ved at samle nok spillere til turneringen.
Det problem er løst ved, at vi kan udsætte sølvpoint som præmier i



fremtiden.

Bronze og sølvpoint: I det første år 2002/2003 spiller vi gratis. Herefter
kommer det til at koste kr. 30,00 årligt pr. spiller. Bronzepoint til drop-in
vil givetvis gøre drop-in attraktivt igen. Administrationen af bronze-
sølvpoint styres via computer af Thor Jensen.

Hvis man ikke agter at spille i den kommende sæson i Hadsund
Bridgeklub, skal man melde afbud til Anni Skovgård senest onsdag den
20. marts, herefter skal man betale næste sæson kontingent kr. 200,00 i
september 2002. Vi skal indberette navn og adresse på spillerne, så vi
kan blive optaget i Bridge-almanakken 2002 - 2003. Samt af hensyn til
levering af bridgebladet.

Valgt til bestyrelsen blev:

Formand Bent R. Christensen (genvalg)
Kasserer Anni Skovgård (genvalg for 2 år)
EDB-ansvarlig Thor Jensen (nyvalg for 2 år)
Sekretær Ole Fuglede (genvalg for 1 år)
Material Astrid Holst Petersen (for 1 år - ønsker ikke at være i
bestyrelsen herefter)

Suppleant: Brian Nielsen
Revisor: Eigil Mikkelsen
Resisorsuppleant: Ole Rasmussen

Beretningen er tillempet grundet meddelelsen om sponsorstøtte.

Med venlig hilsen

Bent R. Christensen
Formand


