
Meddelelse fra formanden:
På grund af sygdom i den nærmeste familie kan jeg ikke deltage i
generalforsamlingen i aften. Det er jeg meget ked af, men vores
svigerdatter er indlagt og har været det siden begyndelsen af januar
og vores søn har et job, der kræver megen rejseaktivitet. De 4 børn
og huset skal passes, og heldigvis er vi to hold bedsteforældre, der
kan træde til.
Vagten i denne uge kunne desværre ikke byttes, men jeg kommer
til afslutningen i næste uge.
Jeg har besluttet ikke at genopstille i år, så jeg vil benytte
lejligheden til at sige 1000 tak for de 12 gode år og al den
opbakning, jeg har haft som formand for klubben.
Hilsen fra Vita!

Formandens beretning 2015 (oplæses af
Thor)
2015 er jubilæumsår, idet klubben d. 15. september har 60 års
fødselsdag. Klubben har altid været fremme i skoene, men har
samtidigt også været ansvarsbevidst omkring økonomien. Det
fremgår, at den optagelse i Dansk Bridgeunion, som klubben søgte
om i 1956. (Dansk Bridgeunion hedder i dag Dansk
Bridgeforbund). D. 13. sept 56 troede man i klubben, at optagelsen
var en realitet. Jeg citerer fra protokollen:

Udklip af Hadsund Folkeblad d. 13-9-1956:
Hadsund Bridgeklub, der blev stiftet sidste vinter, har nu begyndt
den nye sæson med stor tilgang. Der var til den første spilleaften
mødt 44 spillere, således at der i år bliver 11 partier (der menes
nok borde). Klubbens formand, politifuldmægtig Cortsen, der
tidligere har været turneringsleder, oplyser, at der spilles
makketurnering og at klubben nu er tilmeldt Dansk Bridgeunion,
således at spillerne kan deltage i landsturneringerne. Citat slut.
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Det gik dog ikke sådan og her kommer den økonomiske
ansvarlighed ind i billedet. Jeg citerer videre fra protokollen:

Formanden har ført korresponsdance med Dansk Bridgeunion
angående klubbens optagelse i Unionen. Da det har vist sig, at
klubben ikke kan blive optaget med minimumskontingent 32 kr,
idet Unionen forlanger 2 kr pr medlem pr 1-10-1956, dvs. 90 kr for
hele klubben, har klubbens bestyrelse vedtage at tilbagekalde
anmodningen om optagelse i Unionen. Unionen har derefter
redunderet de allerede fremsendte 32 kr. Citat slut.

Først 46 år senere, i 2002, blev vi optaget i Dansk Bridgeforbund.
Vi var derefter hurtige til at få Bridgecentral og noget senere
BridgeMate og Blandemaskine.

Vi er stolte af vores bridgeklub. Hadsund BK er en klub med
stabilt medlemstal og trofaste, positive spillere. 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.

I efteråret havde vi igen undervisning, hvor Jes Bank var vores
lærer. Det blev som sædvanlig rigtig vellykket med kursister også
fra flere andre byer.
Vores sølvturnering blev i år til en guldturnering og fik tilslutning
af 96 spillere i 4 rækker. Vi har modtaget mange roser fra nær og
fjern for vores hyggelige og veltilrettelagte turnering med
opfordringer til fremover at gennemføre flere turneringer.

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.

Torsdag d. 16. 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. 23. april kl.
19. Spillegebyret er 40 kr for inkl. kaffe. Vil spiller om bronzepoint
og vinpræmier. Husk tilmelding senest dagen før, dvs. om
onsdagen inden kl. 19. Hvis nogen af jer ikke har prøvet at deltage
før, skulle i gøre det i år. Det er rigtig hyggeligt.

Med tak for en god sæson håber bestyrelsen på et gensyn med jer
alle sammen til efteråret. Vi vil selvfølgelig gerne have en
tilkendegivelse så hurtigt som muligt – det vil lette
tilrettelæggelsen af efterårsturneringen.

Hadsund d. 9. april 2015
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