
Bestyrelsens beretning 2011.

I år er det 35 år siden klubben blev stiftet. I alle årene har klubben spillet i Vodskov Hallen.

Vi har i alle årene benyttet Vodskov Hallen uden at skulle betale husleje. Vi fik i efteråret 
2010 en henvendelse fra halbestyrelsen om, at der fra årsskiftet 2010-11 ville blev 
opkrævet husleje. Vi protesterede over denne melding, og over at kravet om husleje kom 
midt i en sæson, efter at kontingent for 2010/11 var fastlagt. Vores protest vandt ikke 
genklang i halbestyrelsen.

Både mandagsklubben og onsdagsklubben skal nu betale husleje. Samlet betaler klubben 
nu godt 5.000 kr./år til Vodskov Hallen.

Under bestyrelsens forhandling med halbestyrelsen, gjorde vi halbestyrelsen klart at vi 
ønskede at undersøge muligheden for andet spillested.

Vi så på lokaleforholdene på Vodskov Skole og Liselund. Begge steder har faciliteter som 
kan bruges. Efter at have loddet stemningen blandt klubbens medlemmer, fornemmede vi,
at der var størst stemning for at blive i Vodskov Hallen. 

Beslutningen om at blive i Vodskov Hallen er ikke definitiv – bliver der forhold som taler for 
en flytning, kan beslutningen tages op igen. Nu ved vi at der er andre egnede spillesteder.

Hallen:

Tidligere har vi ikke stillet krav til spillestedet, begrundelsen var at når vi ikke betalte for at 
benytte lokalet, kunne vi heller ikke stille krav til forholdene. Nu er situationen en anden.

Vi har til denne sæson betinget os, at lokalet ikke umiddelbart før vi skal spille anvendes til 
sportsaktiviteter, hvor temperaturen i lokalet skal være lav, så lokalet og stole er meget 
kolde når vi kommer – det har halbestyrelsen lovet at efterkomme.

Stolene er ikke tidssvarende, men hallens økonomi er ikke til pt. at indkøbe nye stole. Vi 
har ikke hørt noget konkret om, hvornår det sker. Så vi må selv have pude med.

Blandt medlemmerne var der udbredt tilfredsheld med ansættelse af Tina Kjær som 
halbestyrer. Der blev mere rent i spillelokalet, og vi fik en bedre betjening i pausen. Nu er 
det imidlertid sket det, at Tina har opsagt sin stilling med fratræden, den 31. oktober 2011. 
Vi må håbe der ansættes en ny, som vi kan blive glade for.

Bridgeudstyr:

Kortsorteringsmaskine:

Kortsortering er konstant til debat. En række medlemmer har en sådan maskine højt på 
ønskesedlen, hvor andre syntes den er unødvendig. 



Fordelen ved kortsorteringsmaskinen er, at kortfordelingen vises på hjemmesiden 
sammen med resultater – for dem som bruger energi på granskning af alle de fejl makker 

laver hver spilleaften.

Bestyrelsen har den holdning, at vi ikke investerer i dette udstyr, før det er et mere udtalt 
ønske blandt medlemmerne.

Bridgeborde:

Bestyrelsen har brugt lidt resurser på at finde alternativer til traditionelle bridgeborde. Det 
har ikke været muligt. Da især vores borde af svensk model (dem med stål ben) var meget 
slidte, valgte bestyrelsen at indkøbe nye borde til 2 rækker á 6 borde. Valget blev et 
nyudviklet fransk bord – vi håber de fungerer til medlemmernes tilfredshed.

Klubbens fremtid:

I øjeblikket har onsdagsklubben en vigende tilslutning og mandagsklubben en stigende 
tilslutning. Onsdagsklubben kunne godt have lidt flere medlemmer. I bestyrelsen har vi 
diskuteret, hvad vi kan gøre for at få flere til at spille onsdag aften. De tiltag vi overvejer 
eller har sat i gang er:

 Mere synlighed i pressen
 Arrangere åbne turneringer
 Afholde flere distriktsturneringer
 Opstarte sommerbridge

Presseomtale:

Vodskov Avis er meget flink til at bringe nyt fra klubben. Det er kun os selv, der skal blive 
bedre til sende materiale og vinkle stoffet på måde, så bridge virke spændende på alle 
dem, som endnu ikke har fundet ud af, hvor sjovt og udfordrende spillet er.

Åbne turneringer:

Der bliver i Nordjylland afholdt mange åbne turneringer i løbet af en sæson. Skal vi udbyde 
en eller flere, skal vi nok forsøge at lave noget, som andre ikke gør. Vi mangler stadig den 
gode ide.

Distriktsturneringer:

Vi mener, at Vodskov er centralt placeret på landkortet, det er nemt for spillere fra hele 
Nordjylland at komme til Vodskov. Derfor vil vi prøve, at få så mange distriktsturneringer til 
klubben som overhovedet muligt. 

Sommerbridge:



Vi hører blandt medlemmerne, at der efterspørges sommerbridge i Vodskov. Vi mener 
også, at vi har en stor del af Aalborg/Nørresundby som et naturligt opland til 
sommerbridge. Der er ikke rigtig andre klubber, der har onsdag som sommerbridgeaften. 
Hvis der er opbakning til dette blandt medlemmerne, så vil vi forsøge at starte det i 
sommeren 2012.

Undervisning:

Sidste vinter havde vi 8 spillere til undervisning. Her i september 2011 er der startet 10 
personer på et undervisningshold.

Medlemmernes præstationer i 2010-11.

Ved DM for klubspillere som blev afholdt i Vodskov Hallen d. 1. maj 2011 deltog Tage 
Væversted Nielsen – Frank Zink Kristensen og Jørgen Henius Mellergaard og Olav 
Væversted Nielsen. Begge par blev vindere af deres række. 

Begge par deltog efterfølgende i det samlede DM ved Bridgefestival 2011 i Vingsted, hvor 
Jørgen Henius Mellergaard og Olav Væversted Nielsen blev nr. 4 og Tage Væversted 
Nielsen og Frank Zink Kristensen blev nr. 6. Flot klaret!

Klubmestre 2010-2011 blev Erik Christensen og Klaus Johansen.

Vinder af Top 16 2011 blev Ginette Blansjaar.

Ginette Blansjaar og Erik Christensen deltog også ved DM 2011 i Vingsted. De blev nr. 47
i Mix Par og nr. 51 i Åben Par. Begge B finalen.

Tillykke til alle.

Bestyrelsen vil jeg takke alle for, at I er med til at gøre Vodskov bridgeklub til en rar klub at 
være medlem af. En tak til alle jer som gør en indsats for at klubben fungerer og vi får 
nogle hyggelige spil. 

Pbv.

Mathias Bruun


