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Formandens beretning 2021 
 

Hadsund BK har de sidste 20 år med haft imellem 60 og 72 spillere 

samt et par passive medlemmer. Efter Covid-19 er vi imidlertid 

blevet reduceret til 52 spillere. Vi kan dog ikke give Coronaen 

skylden for frafaldet. Det skyldes snarere det faktum, at vi - i 

lighed med alle andre bridgeklubber - har svært ved at skaffe nye 

medlemmer til erstatning for det naturlige frafald.  

 

Det gode er, at klubben - bortset fra reduktionen - er selvkørende 

og der er kun problemer, når IT-systemet ikke vil samarbejde – og 

det plejer I at tage i stiv arm og med godt humør. 

 

Vores sølvturnering i marts 2020 fik tilslutning af 96 spillere i 4 

rækker. Vi modtager hvert år mange roser fra nær og fjern og 

2020-turneringen var ingen undtagelse. 

 

Den kom imidlertid desværre til at markere afslutningen på 

bridgesæsonen 2019-20, idet vi som følge af Corona-pandemien 

valgte at lukke klubben ned efter d. 5. marts 2020, hvor vi havde 

den sidste spilleaften.  

 

Efter den første bølge, faldt smittetrykket i Danmark så meget, at 

der blev åbnet for, at op til 50 personer kunne samles. Derfor 

besluttede vi i midten af august 2020 at spille to Fjord-drop-in 

turneringer, d. 20 hhv. 27 august. Vi havnede så i den situation, at 

Alto havde lukket sin kantine og ikke ville have os inden for 

dørene, så længe Covid-19 rasede i Danmark. John (vores Alto-

kontakt) forsikrede os dengang, at Alto meget gerne ville byde os 

velkommen igen - efter Corona! 
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Nu begyndte en større research for at finde et egnet lokale. Vi har 

bl.a. været i Hallen, hos VUC og i Vive Forsamlingshus, inden vi 

sagde ja til et rigtigt fornuftigt tilbud fra Visborg Forsamlingshus. 

I hallen - hvis lokale faktisk var rigtig velegnet - skulle vi købe 

kaffe for i størrelsordenen 50 kr / person / aften. Så kunne vi til 

gengæld få en mindre støtte fra kommunen til lokalelejen. 
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De borde, vi fandt under scenen i Visborg, viste sig at være 80 x 

180 cm og derfor ikke bridge-egnede og dertil ret tunge og 

besværlige at stille op hver torsdag, så vi gik på nettet og jagtede 

rigtige, men brugte bridgeborde, idet nye borde til omkring 1100 kr 

stykket lå uden for vores budget. Herefter kørte Vita og jeg Jylland 

tyndt i to dage. Turen gik til Skive, Viborg, Aarhus, Randers, 

Aalborg og Dalbyover.  

Det blev til i alt 10 bridgeborde til en 

gennemsnitspris på 143 dk stykket. Vi ville 

måske få brug for 15 borde og spurgte derfor i 

klubben om nogen ville låne os bridgeborde i 

denne sæson. Det blev til i alt 8 borde, hvoraf 

Lisbeth har lånt os 3, Birthe Vistesen 1. Dertil har 

sidstnævnte foræret os 2 borde. Else Marie 

Knudsen og Inger Vissing har foræret os hver ét. 

Vi skylder både lånere og givere stor tak! 

 

Vita og jeg har så bidraget med en rimelig 

omfattende renovering, idet alle borde blev skilt 

ad og betrukket med en vandafvisende dug. Mange af jer kender 

resultatet fra Visborg. Bordene kan ses herunder. 
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Som et kuriosum kan jeg nævne, at vi på et tidspunkt havde 

problemer med en sideliste, der havde sat sig fast på ét af 

bridgebordene. Vi lagde derfor bordet på vores havebord, der er 

forsynet med en bordplade af splintfrit glas. 

 

Jeg tog en hammer og bankede 

forsigtigt på listen, men ramte ved et 

uheld én gang med et ubetydeligt 

slag kanten af glaspladen. Nu 

betyder splintfrit ikke skudsikkert, så 

der lød et brag, der kunne høres over 

store dele af Lyngbakken. Vores 

nabo kom forskrækket løbende: Er 

nogen kommet til skade? Til venstre 

ses glaspladen efter eksplosionen. 

 

Selvom vi efter tre Fjord-dropin aftener i september 2020 måtte 

lukke ned igen pga. stærkt stigende smittetryk, har anstrengelserne 

ikke været forgæves. Det lykkedes os at genstarte Fjord-dropin d. 

27. maj og det blev til 7 velbesøgte turneringer hen over 

sommeren. 

 

Som bekendt blev 26. august sidste aften i Visborg, da Nilfisk 

venligt åbnede kantinen for os sidste torsdag.  

 

I øjeblikket er jeg i gang med at ansøge Spar Nord Fonden om et 

tilskud til at købe nye BridgeMates. Det er blevet en kompliceret 

proces, som f.eks. kræver, at klubben får et CVR_nummer. Vi 

overvejer også at skifte regnskabsår, da kommunen kræver, at vi 

benytter kalenderåret, hvis vi vil have del i de kommunale 

foreningskroner. 
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På hjemmesiden har jeg skrevet, at vi mangler ét par i løbet af 

efteråret, da vi har et fast substitutpar, der gerne vil fritages for at 

spille hver torsdag. 

 

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. Calle er villig 

til at gennemføre endnu en sæson, hvis der bliver tilslutning til det, 

dvs. mindst 4 deltagere. Undervisningen vil løbe over 12 aftener. 

Prisen pr deltager er 500 kr. 

 

Tak til en forbilledlig bestyrelse for støtte og hjælp til at tage og 

udføre de mange nødvendige beslutninger. En særlig tak til Leon 

for et utrætteligt arbejde med at designe og implementere 

turneringerne og med at lægge kortene hver torsdag.  

 

Sidst, men ikke mindst: 1000 tak til jer spillere for den store hjælp 

hver torsdag til oprydning. En speciel tak til Ole Bygum, der - så 

vidt jeg véd - kun har holdt fri fra oprydningen i forbindelse med 

sygdom. Vi håber, at I vil bidrage på samme måde i den 

kommende sæson. Vi får brug for det! Lad os give Ole og de andre 

trofaste hjælpere en hånd. 

 

 

 

Hadsund d. 9. september 2021 

 


