
Beretning for sæsonen 2016-17 

Nok en sæson er gået i vores dejlige bridgeklub. I denne sæson har vi været 17 

borde dvs. 68 spillere, der har mødtes hver torsdag. Bestyrelse og medlemmer har 

gjort det nemt at være formand med jeres store hjælp. Det er rigtig dejligt, når I alle 

tager opgaver på jer. 

Henover foråret afholdt vi 12 drop-in aftener. De var godt besøgt og vi nød både 

spillet og den fælles kaffepause med brød. Den tradition fortsætter vi med efter 

afslutningen. Første drop in bliver den 27. april. 

I efteråret havde vi kursus med Jes Bank – det niende i rækken blev vi enige om – 

med 28 deltagere. Jes er rigtig dygtig til at formidle spilteknik, grundsystem og 

konventioner, så vi håber at kunne afholde nok en undervisningsdag til efteråret. 

I denne sæson har vi spillet alle mod alle i hver gruppe med op- og nedrykning efter 

fjerde eller tredje aften, afhængigt af hvor mange spilleaftener vi har haft til 

rådighed. Det har set ud til at passe jer godt. Med 3 firebordsgrupper og 1 fembords 

har vi ikke kunnet spillet synkront, så vi har selv skullet holde øje med klokken. Det 

har i store træk også fungeret. 

Til vores sølvturnering havde vi samlet 96 glade spillere fra nær og fjern, så vi kiler 

på til næste år igen den 4. marts. 

I forårets løb har alle danske bridgeklubber fået en henvendelse fra Ådal bridgeklub 

og 4 andre klubber omkring Århus, hvori de beder os om at tilkendegive vores 

holdning til 3 spørgsmål i forhold til DBF.  

1: Valg til repræsentantskab: Om den enkelte klubs stemme bliver hørt på DBF’s 

årlige rep-møde og fungerer demokratiet i DBf optimalt? Det finder 

forslagsstillerne ikke og har derfor foreslået mere direkte indflydelse ved at 

formanden for hver klub eller dennes stedfortræder kan deltage da det er 

klubberne der betaler for DBf’s eksistens. 

2: Gøre MP-ordningen frivillig: Den blev obligatorisk for 2 år siden. Forslagsstillerne 

ønsker den ikke afskaffet, blot frivillig igen. Da DBF jo har en indtægt ved ordningen, 

må man forvente at kontingentet vil blive hævet med et tilsvarende beløb, hvis DBf 

mister den. 



3: Gøre årsregnskabet fra DBf synligt for klubledelser. Klubledelserne ønsker at 

vide: ”Hvad går vores kontingent til” 

Der er indkommet 139 besvarelser – se bilag 

Vi besluttede i bestyrelsen at sende et JA til disse spørgsmål i håb om, at DBf 

fremadrettet vil komme til at arbejde for alle større og mindre klubber rundt i landet 

og ikke kun for topspillerne.  

Der er generalforsamling i distrikt Nordjylland den 21. april, og til den vil vi gerne 

tage jeres holdning til disse spørgsmål med, så vores distriktsformand kan tage disse 

svar med til repræsentantskabsmødet i DBf den 29.4 i Horsens. 

Så efter min beretning, vil vi gerne høre lidt om jeres holdninger. 

Til slut vil jeg gerne takke såvel medlemmer som bestyrelse for rigtig god hjælp til 

opstilling og oprydning på vore spilleaftener. Alle hjælpende hænder modtages med 

glæde. Uden jeres hjælp fungerer det ikke. 

 

Lisbeth Mortensen 

 

 

 

 

  


