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Vi har haft et stille år i modsætning til sidste år, hvor vi havde
guldturnering.

Vi har lige afviklet veteran- og sølvturneringer, som blev meget vellykkede.
Danske Bank sponsorerede vinpræmier til sølvturneringen. Meget fine
flasker.

Vores medlemstal er gået ned i år, det må vi alle gøre noget ved. Vi må ud
og fortælle om den gode stemning og sammenhold, vi har i klubben. Der må
da gå nogen rundt, som gerne vil spille bridge. De skal bare lige skubbes lidt
til.

Vi er 64 medlemmer, så hvis vi alle skaffe én ny spiller – eller måske
mindre, vil det være rigtig godt. Vi skal også have nogle flere af vores egne
spillere til at melde sig til vores arrangementer f. eks. drop-in og sølv også
til vores naboklubber. Hvis I først har prøvet det, vil I synes, det er
hyggeligt.

Vi har haft en prøveaften på Kulturhuset. Da der kom mange negative
tilkendegivelser fra både spillere og bestyrelse omkring pladsforholdene, har
vi besluttet ikke at sende spørgsmålet om spillested til afstemning, med
mindre der er nogen her på generalforsamlingen, der beder om det. Det
ordner vi lige efter beretningen.

Der er fordele, men nok flest ulemper forbundet med at spille på
Kulturhuset. Fordelene er indlysende: Kulturhuset ligger mere centralt end
Alto.

Ulemperne er selvfølgelig, at vi ikke selv må medbringe kaffe, og vil man
have en øl bliver den dyrere, og samtidigt mister vi overskuddet fra
ølkassen. Det vil så betyde, at ølkassen ikke længere kan bidrage til de to
afslutninger. Her må medlemmerne så selv betale det hele.

Den største ulempe er naturligvis dårlige pladsforhold. Vi kan ganske vist få
et lokale af samme størrelse i kælderen under det lokale, vi spillede i, men
det betyder, at klubben bliver delt og at turneringslederen får en langt mere
stressende aften, når han skal sørge for afvikling af spillet i to forskellige
lokaler.

Bestyrelsen har netop rettet en forespørgsel til ejerne af bygningerne her. Og
der er stor tilfredshed med bridgeklubben. Vi rydder pænt op og man kan
ikke se eller mærke, at vi har været her. Det ser ud til, at vi kan blive her i
de næste 10 år, hvis vi fortsætter med den gode opførsel.

Øl- og vandkontoen vil til afslutningen d. 12. april sponsorere smørrebrød.
Drikkevarer er som sædvanlig på egen regning.

Vi nyder alle godt af overskuddet på øl og vand. Så derfor en lille
opfordring til alle: Køb en øl eller en vand og nyd den under spillet eller i



pausen.

Calle vil igen til efteråret gennemføre undervisning af k-medlemmer (husk
også at fortælle om det!). Vi har mange dygtige spillere her i klubben, som
Calle har lært op, og jeg er sikker på, at der vil komme mange flere. Tak til
Calle for din store indsats og interesse for klubben hver torsdag og for dens
fremtid.

Også en stor tak til spillerne for jeres store indsats og hjælp med oprydning
hver torsdag.

Vita, formand, d. 29. marts 2007


