
Hadsund Bridgeklub
 
Formandens beretning for 2005-2006
 
Det går rigtig godt med vores medlemstal. Siden 2002 er vi kommet fra 60
medlemmer til 72 i år. Det skyldes ikke mindst Calle, der med sin dygtighed
har oplært nye spillere, som efter kort oplæring (kortoplæring) går direkte
fra C igennem B til A-rækken.

Vi har haft et spændende år med store udfordinger. D. 6. oktober 2005
fejrede vi 50 års klub-fødselsdag med en guldfest her i klubben og d. 9.
oktober med en guldturnering i den nye Hadsund Skole med 120 spillere. Så
den årlige sølvturnering d. 5. marts med 88 spillere fra 18 forskellige
klubber.

Vi kommer ud med et godt økonomisk resultat i år. Det skyldes især vores
positive sponsorer, som tror på vores fremtid. Jeg kan lige nævne de største:

· Spar Nord med 2.000 kr.
· Uponor med 2.500 kr.
· Østjysk Bank 4.000 kr. samt 64 flasker rødvin til præmier ved

sølvpoint turneringen
· Præmierne til vores Guldturnering blev sponsoreret af mange

forskellige firmaer her i byen. Sponsorliste har været fremlagt i
klubben.

Vi skylder også stor tak til nogle af vores medlemmer, som har bidraget
med gaver og indsats for klubben:

· Olgas hundepension
· Ole Tapdrup
· John Søndergaard
· Preben Nielsen
· Kim Böhne
· Lena Nielsen (Vores flotte mandelgaver til jul)
· Molbo, med et enestående flot arrangement på Butikstorvet i august.
· Endelig vil jeg nævne bestyrelsen, som gør en stor og ulønnet

indsats for klubben, samt de mange menige medlemmer, som trofast
hjælper med klargøring og oprydning hver torsdag.

Angående spillested er der ikke noget nyt, så næste år spiller vi igen her på
Alto.

Vores ølsalg gør det muligt, at klubben kan give smørrebrød til afslutningen
næste torsdag, så jeg vil benytte anledningen til at reklamere for vores
ølordning, som er til gælde for os alle sammen.



Vita, formand, d. 6. april 2006


