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Formandens beretning 2022 
 
Hadsund BK har de sidste godt 20 år med haft imellem 60 og 72 spillere samt et 

par passive medlemmer. Efter Covid-19 blev vi reduceret til 52 spillere. Vi kan nu 

glæde os over, at vi er kommet op på 59 medlemmer, hvoraf 11 er passive. 

 

Men selvom vi kan glæde os over den begrænsede tilsvækst i antallet af 

medlemmer, må vi erkende, at vi - i lighed med alle andre bridgeklubber - har svært 

ved at skaffe nye medlemmer til erstatning for det naturlige frafald. 

 

Distrikt Nord har har naturligvis indset samme tendens og har derfor i samarbejde 

med Danmarks Bridgeforbund udtænkt en plan, som Hadsund BK er blevet blandet 

ind i. Jeg blev på et tidspunkt i efteråret spurgt, om jeg kendte ét eller flere firmaer, 

hvor man med en event kunne gøre medarbejderne interesseret i bridge-spillet. Det 

lykkedes mig at få Intelligent Systems, der bor i Trip-Traps gamle lokaler på 

havnen, gjort interesseret i projektet og der foreligger nu en aftale om en fredags-

gå-hjem-bajer-event d. 29. april. Vi får brug for nogle frivillige til at nurse de 

forhåbentlig kommende spillere i en turnering kombineret med kursus. Der kræves 

ikke andet af hjælperne end kendskab til spillets regler. 

 

Klubben er i høj grad selvkørende og der er kun problemer, når IT-systemet ikke 

vil samarbejde.  

 

Vores sølvturnering i marts 2022 fik tilslutning af 72 spillere i 3 rækker. Det var én 

række mindre en normalt og det skyldes en kombination af corona og forbundets 

manglende evne til at koordinere turneringerne på landsplan. Vi modtager hvert år 

mange roser fra nær og fjern og 2022-turneringen var ingen undtagelse. 

 

Vi har søgt Spar Nord Fonden om et tilskud til at købe nye BridgeMates. Det er 

blevet en kompliceret proces, som f.eks. krævede, at klubben fik et CVR_nummer. 

Men selvom vi fremsendte en mageløs god ansøgning, fik vi et ubegrundet afslag 

fra Spar Nord, så derfor fjernede vi deres logo fra vores hjemmeside og reklamerer 

så heller ikke for Spar Nord længere. 

 

Vi har besluttet at foreslå generalforsamlingen at skifte regnskabsår, da kommunen 

kræver, at vi benytter kalenderåret, hvis vi vil have del i de kommunale 

foreningskroner. Vi håber, det kunne være med til at kompensere for Spar Nords 

nedlukning af subsidierne. 
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Bestyrelsen har et par andre forslag til vedtægtsændringer og ændringer af 

klubreglerne. Det kommer vi til senere på dagsordenen. 

 

Vi efterlyser som sædvanlig 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 Ole Bygum, Leon og John. Ole for en 

altid trofast hjælpende hånd, Leon for et utrætteligt arbejde med at designe og 

implementere turneringerne og med at lægge kortene hver torsdag. John for hans 

tro tjeneste igennem mange sæsoner. Vi har en lille gave til dig, John, som tak for 

din store indsats igennem årene. Lad os give Ole, Leon og John en hånd! 

 

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

oprydning. Vi håber, at I vil bidrage på samme måde i den kommende sæson. Vi 

får brug for det! Lad os give de trofaste hjælpere en hånd. 

 

 

 

Hadsund d. 7. april 2022 

 


