
Hadsund Bridgeklub
 
Formandens beretning for 2007-2008

Jeg har kun godt at sige. Vi har haft vellykkede turneringer. Først Veteran
for at deltage dér skal man være fyldt 60 år. Vi kan takke Mariager, som
lukkede deres spilleaften for at møde op hos os.

Vi har også haft undervisning, som var vellykket, og hvor vi også havde
deltagere med fra andre klubber f. eks. Randers – Aars. Det foregik på
Kulturhuset. Hvis der er opbakning, vil vi gerne lave en ny undervisning til
efteråret, så hører vi gerne om det.

Sølvturneringen i marts, hvor vores klub havde mange spillere med, som
gik hjem med præmier, der var sponsoreret af Spar Nord Bank. Vi var 72
spillere fordelt fra mange klubber. Det er rart at føle opbakning, da det er et
stort arbejde. Datoen for næste år bliver d. 8. marts 2009.

Det næste, vi har på programmet, er en turnering d. 6. april på Kulturhuset
kl. 1300. For at deltage må man ikke have over 500 bronzepoint, så det
siger sig selv, der kommer ingen A-spillere, så det er bare med at få sig
meldt til.

Hvis vi laver Drop-in kan vi så håbe på tilslutning – eller skal vi forlænge
sæsonen med 3 aftener? Vi tager det under evt.

Kitty er gået ud af bestyrelsen. Vi takker Kitty for det store arbejde, hun
har lagt i klubben hver torsdag. Kitty er meget omhyggelig og alt skulle
være perfekt, så stor tak til Kitty. Vores suppleant Else Marie har overtaget
Kittys plads i bestyrelsen.

Afslutning d. 3. april.

Ølkassen sponsorerer maden, drikkevarer er på egen regning.

Calle underviser igen til efteråret på skolen, så hvis I hører om nogen, der
er interesseret i bridge, må I endelig fortælle om Calle og hans dygtige
elever. Til sidst en stor tak til Calle for den store indsats hver torsdag og
resten af ugen – det er nemlig ikke kun én dags arbejde, men på fuld tid –
og masser af telefontid, så tusind tak for det.

Også stor tak til jer spillere for hjælp med oprydning hver torsdag og
opstilling af borde

Vita, formand, d. 27. marts 2008


