
Hadsund Bridgeklub

Formandens beretning

Sæsonen 2002-2003 har været god for klubben. Vi har 60 medlemmer,
god økonomi, helt nye spillemateriel samt vi er blevet medlem af
bridgeforbundet. Klubbens medlemmer betaler under kr. 1.000,00 pr. år
for deres hobby - under kr. 10,00 pr. underholdningstime.

Vort spillested er godt, sålænge vi er under 72 medlemmer. Vi betaler kr.
30,00 pr. aften, sålænge vi er over 49 medlemmer. Værten bestemmer
traktementet - der skal være italiensk præget. Herudover får vi varme,
opstilling af borde, servering, afrydning samt mulighed for at købe øl og
vand. Ligesom vi kan få retter til rimelige priser til vores afslutninger
m.v.

Bestyrelsen har rettet henvendelse til ældresagen - der råder over det
kreative hus onsdag, vi har opfordret foreningen til at tage bridge på
programmet. Vi vil være behjælpelige overfor ældresagen.

Klubben vil iværksætte begynderundervisning i den kommende sæson
fra medio september - december. Turnering ved Karl Mortensen tlf. 86-
470034. Agiter for det.

Klubbens sponsorer har været Danske Bank, Spar Nord og Advokaterne
Nørregade. Vi siger tak. Hvis medlemmerne af klubben skaffer sponsorer
med beløb på kr. 5.000,00 eller derover belønnes initiativtagere med 10
% af beløbet.

Der er indkommet et forslag om at flytte vore spilleaften til onsdag samt
spillested til det kreative hus. Klubbens bestyrelse kan ikke gå ind for
forslaget. Bl.a. har vi opfordret ældresagen til at spille den pågældende
dag (onsdag) - torsdag aften har været fast bridgeaften i Hadsund de
sidste 50 år - ligesom onsdag er distriktets spilleaften til fællesaktiviteter.

Vi er blevet medlem af bridgeforbundet. Det koster både til kontingent
og mesterpoint ordningen. Vi får billige undervisningsmaterialer,
computerprogrammer, modtager bridgebladet og støtter elite og
ungdomsarbejde (mesterpoint ordningen).

Klubben agter at udsende et spørgeskema inden den ordinære
generalforsamling - har du forslag til måder, hvorpå du kan hjælpe og
fremme klubben - skriv dem på skemaet.



På falderebet vil jeg rette en tak til alle, der har været med til at gøre
vores klub aktiv og levende.

God Vind

Bent R. Christensen
17.3.2003


