
Formandens beretning 2009
Vi har igen haft et godt bridge-år – med 68 medlemmer.
Vi vil selvfølgelig gerne være flere, så giv derfor jeres venner og bekendte
en anbefaling til Hadsund Bridgeklub.

Vi har været på stort indkøb i år: Blandemaskine, Meldebokse og Spillekort.

Det kunne kun lade sig gøre i kraft af den flotte pengegave på 10.000 kr fra
Spar Nord Fonden.

Vi har derudover fået en 2-årig sponsoraftale på 2.000 kr pr år med Spar
Nord.

Det er flot midt i finanskrise og bankkrise. Vi skylder derfor Spar Nord en
stor tak og positiv omtale.

Vi har igen i år afholdt en vellykket sølvturnering med 96 spillere fra nær og
fjern. Der var mange af vores egne spillere, der gik hjem med præmier –
tillykke med det.

Bridgematen var medvirkende til den store tilslutning. Hvis vi vil være med
på landkortet må vi følge med udviklingen.

Der var mange spillere, der sagde, de ville gå hjem med en varm anbefaling
om at deltage i vores sølvturnering d. 7. marts næste år.

En stor tak til Calle for det store arbejde han har lagt i både sølvturnering og
den daglige turnering. Vi véd alle, det er et stort arbejde at få det hele til at
gå op.

Efter sølvturneringen fik Calle og klubben stor ros for tilrettelæggelsen og
for afviklingen af turneringen.

Desværre har Calle – efter 25 år som turneringsleder – besluttet at holde som
daglig leder af klubben.

1



Ingen tvivl om, det bliver et stort savn, men heldigvis har han lovet at hjælpe
med lovstof og bridgeregler, som han plejer. Tusind tak for det!

Han vil altså stadig stå på sidelinjen, så vi kan trække på hans store erfaring
og dygtighed.

Tilrettelæggelsen af den daglige turnering og hjemmesiden vil blive
overtaget af Leon og Thor i fællesskab.

Else Marie har været suppleant for Kitty det sidste år. Hun ønsker ikke valg
til bestyrelsen og det er vi rigtig kede af.

Vi siger tusind tak til Else Marie for den store indsats hver torsdag. Det har
været en stor glæde at arbejde sammen med dig.

Også tusind tak til jer spillere for hjælp med opstilling af borde og materiel
samt oprydning hver torsdag.

Og så til sidst et par praktiske bemærkninger: Calle underviser igen fra 21.
september på Hadsund Skole.

Vi har afslutning d. 16. april kl 18. Ølkassen sponsorerer 3 stykker
smørrebrød samt kaffe. Drikkevarer er for egen regning. Husk beskik!! Vi
sender en tilmeldingsliste rundt i aften. Husk at skrive jer på.

Vi begynder med Drop-in d. 23. april lige efter afslutningen. Vi vil gøre alt
for at få nogle gode aftener og håber på stor tilslutning.

Med tak for en god sæson håber vi på et gensyn med jer alle sammen til
efteråret d. 10. september. Startdato kommer på hjemmesiden og i Hadsund
Folkeblad.

Hadsund d. 2. april 2009
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