
Formandens beretning 2012

Vi har igen i år haft et godt bridge-år – nu med 80 medlemmer. Vi
har længe ønsket lige mange borde i hver række – det har vi nu, og
det har gjort planlægningen af vores turneringer lettere.

Undervejs har vi selvfølgelig begået fejl (og det er især
turneringsledelsen, jeg tænker på), men der er selvfølgelig mange
faldgrupper og små detaljer at tænke på. Vi takker for
medlemmernes store overbærenhed.

Vores sølvturnering blev igen en stor succes med 96 spillere fra 16
forskellige klubber og stor tilslutning her fra klubben. 7 af vores
par gik hjem med præmier! Tillykke med det!

Ole Tapdrup har efter 6 års trofast arbejde ønsket at træde ud af
bestyrelsen. Vi kan jo ikke sige, at han løber af pladsen. Ole har
lagt et stort arbejde i klubben. Det er selvfølgelig ikke Ole, der har
bagt lagkage og andre kager – det har været Tove – så vi skylder
også Tove en stor tak – hun har været en stor hjælp til alle vores
fester. Tusind tak Tove og Ole for jeres indsats!

Også tusind tak til jer spillere for hjælp med oprydning hver
torsdag!

Der er især én, jeg ikke kan takke nok. Det er Anni. Hun er den
første, der hver torsdag går i krig med opstilling af borde osv. Til
Drop-in mødes vi kl. 14, dækker bord, stiller borde op og finder
materialer frem.

Så tusind tak til Anni!

Til sidst et par praktiske bemærkninger.
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Calle underviser igen fra september på Hadsund Skole, hvis der er
tilslutning. I den forbindelse vil jeg gerne sige tak til Calle for den
store indsats, han gør for at vi får nye, dygtige spillere ind i
klubben.

Næste torsdag er der afslutning. Husk, at vi begynder kl. 18:00.
Menuen består traditionen tro af 3 stykker smørrebrød + lagkage til
kaffen. Ølkassen er sponsor. Drikkevarer er for egen regning. Husk
porcelæn + diverse. Vi sender tilmeldingslister rundt i aften – husk
at skrive jer på.

Vi begynder drop-in d. 26. 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. inkl. kaffe og kage. Ved Drop-in
sidste år var der en tilslutning på 40-48 spillere hver gang. Det der
gør vores drop-in så populær er selvfølgelig den hjemmebagte
kage. Vi vil derfor i år honorere frivillige kagebagere med 10 kr pr
bord, dvs. omkring 100-120 kr, så jeg håber, der er nogen som vil
melde sig.

Hvis nogen af jer ikke har prøvet at deltage, skulle i gøre det i år.
Det er rigtig hyggeligt.

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

Hadsund d. 12. april 2012
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