
Hadsund Bridgeklub
 
 Formandens beretning for 2004-2005
 
Det er blevet meget billigt at spille i Hadsund Bridgeklub. Vi har fravalgt at
købe fortæring – øl og vand er faldet fra 16 kr til 10 kr.

Vi brugte noget af overskuddet (fra salget af øl og vand) til vores
juleafslutning, som efter min mening blev meget vellykket. Det vil vi
forsøge at gentage næste år, så derfor kan jeg kun opfordre til at støtte
klubben med køb af øl og vand.

Det store ulønnede arbejde, der ligger bag driften af klubben har givet
Hadsund Bridgeklub en god økonomi, så vi har et rygstød til at klare
fremtidige udfordringer.

Jeg takker hermed de mange medlemmer for deres store hjælp hver torsdag.

Vi skylder Calle en særlig tak for den kæmpe, ulønnede indsats, han yder
for klubben som turneringsleder. Vi er også meget taknemmelige for hans
undervisning, som giver os nye medlemmer hvert år. (5 i år)

Calle vil igen undervise til efteråret.

En meget stor tak til Preben, som skaffede os et nyt og rart sted at være. Det
er vi alle sammen meget glade for.

Desværre er det usikkert, hvor længe vi kan blive på Alto.

Derfor har bestyrelsen ansøgt Hadsund Kommune om lokaler i det nye
kulturhus, der er under opbygning. I aftes var Bent, Thor og jeg selv til
stormøde på Hotel Hadsund, hvor Kulturhus-Udvalget under Hadsund
Kommune orienterede om visionerne med det nye kulturhus. Vi havde et
godt møde og fik – næsten – løfte om, at vi kan få spillelokaler enten i
Kulturhuset eller på den nye skole fra september 2006.

Vi havde 80 gæster til vores sølvturnering i februar. På den tjente vi faktisk
not til at betale vores Bronzepoint (Det var også et stort arbejde – tak til alle,
som hjalp).

Vi har 50 års jubilæum til oktober. Det skal fejres og vi håber på rigtig
mange gæster fra andre klubber og på et stort fremmøde fra vores egen klub.

På bestyrelsens vegne siger jeg tak for sæsonen og håber at se jer alle samt
forhåbentlig nye medlemmer efter sommerferien.

Vita, formand
D. 7. april 2005


