
Formandens beretning 2011

Vi har igen i år haft et godt bridge-år – med 68 medlemmer. Vi vil
selvfølgelig gerne have et ens antal borde i de tre rækker – det gør
planlægningen af vores turneringer lidt lettere.

Undervejs har vi selvfølgelig begået fejl – de er heldigvis blevet
modtaget med stor forståelse – det er vi taknemmelige for.

Så har vi haft den store glæde, at Forbundets æresnål og æresbevis
blev overrakt til Calle (som nu er i fint selskab).

Vores sølvturnering blev igen en stor succes med 96 spillere fra 19
forskellige klubber.

Vores drop-in var i 2010 den største nogensinde – de fleste gange
med 2 rækker a 6 borde. Årsagen til det store fremmøde var
selvfølgelig kaffebordet. Vores medlemmer har været flittige til at
bage og sommetider har der været en ekstra overraskelse med et
glas til kaffen. Tusind tak for det.

Bodil Quist er holdt i bestyrelsen af helbredsmæssige årsager. Det
er vi meget kede af, men har naturligvis forståelse for Bodils
beslutning.

Tusind tak til jer spillere for hjælp med oprydningen hver torsdag.

Og så til sidst et par praktiske bemærninger.

Calle underviser igen fra september på Hadsund Skole, hvis der er
tilslutning.

Næste torsdag er der afslutning. Husk, at vi begynder kl. 18:00.
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Menuen består traditionen tro af 3 stykker smørrebrød + lagkage til
kaffen. Ølkassen er sponsor.

Der bliver sendt tilmeldingsliste rundt i aften. Husk at skrive jer
på.

Vi begynder drop-in d. 28. april. Husk at tilmelding er nødvendig.

Vi vil gøre alt for få at nogle gode aftener og håber på stor
tilslutning. Det koster 40 kr at deltage. Den, der kommer med
kage, spiller gebyrfrit.

Med tak for en god sæson håber vi på et gensyn med jer alle
sammen til efteråret.

Hadsund d. 7. april 2010
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