
Kl. er 19!
Velkommen til generalforsamling i
Hadsund Bridgeklub 2014.
Formanden har forfald. Jeg oplæser senere hendes beretning.
Vi skal vælge en dirigent.
Calle er foreslået. Er der andre forslag? Calle er valgt og jeg giver
hermed ordet til Calle.

Formandens beretning 2014

Vi er stolte af vores bridgeklub. Den er selvkørende og der er kun
problemer, når IT-systemet bryder sammen – og det har I taget i
stiv arm og med godt humør.
Vi afholdt i efteråret seniorpar turnering for spillere over 60. Det
blev en hyggelig søndag eftermiddag med boller og lagkage.
Vi har igen haf undervisning, hvor Jes Bank var vores lærer. Det
blev som sædvanlig rigtig vellykket med kursister fra flere andre
byer.
Vores sølvturnering kom igen i år op i gear med 96 spillere i 4
rækker. Mange af deltagerne sagde, at de hvert år glædede sig til at
komme til Hadsund og roste turneringen som veltilrettelagt og
hyggelig. Næste år satser vi større, idet klubbens 60 års jubilæum
giver os mulighed for at afvikle en guldturnering. Da vi i 2005
havde den første guldturnering spillede vi i 5 rækker med i alt 120
deltagere, så der bliver noget at glæde sig til.

Vi efterlyser deltagere til undervisning for begyndere. I denne
forsamling sidder der mange af Calles gamle elever, som kan
anbefale hans undervisning til venner og bekendte. Undervisningen
begynder igen til efteråret, hvis der bliver tilslutning.
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Til slut: 1000 tak til jer spillere for den store hjælp hver torsdag til
opstilling og oprydning af borde og materiale.

Efter påske, torsdag d. 24. april kl. 18:00 er der afslutning. Husk
tilmelding i aften! Menu: 3. stk. smørrebrød + lagkage og kaffe,
som klubben sponsorerer. Drikkevarer er for egen regning. Husk
porcelæn – glas – bestik – som I plejer.

Drop-in med tilmelding fra gang til gang begynder d. 1. maj kl. 19.
40 kr for spillegebyr inkl. kaffe. Vil spiller om bronzepoint og
vinpræmier. Husk tilmelding inden onsdag kl. 19. 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. Jeg vil selvfølgelig gerne have en
tilkendegivelse så hurtigt som muligt – det vil lette
tilrettelæggelsen af efterårsturneringen.

Hadsund d. 10. april 2014
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