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Bestyrelsens beretning 2014. 

Dette er beretning nr. 38.  

Review over årets aktiviteter: 

Medlemstal: 

Medlemsmæssigt har både mandag og onsdag haft en vigende tilslutning.  

Medlemmer Mandag Onsdag Samlet 
Brutto 

Mandag + 
Onsdag 

Samlet 
Netto 

2012-13 52 68 120 27 93 
2013-14 48 64 112 21 91 

2014-15 48 60 108 22 86 

 Passive medlemmer er ikke medtaget i dette skema. 

Vi må nok forudse et fortsat vigende medlemstal. Tilgangen til klubben har i flere år 

kun været det halve af det antal medlemmer, som stopper. 

Understøttende undervisning: 

Klubben fik en henvendelse fra Vodskov skole, sammen med andre foreninger og 

interessegrupper i Vodskov området, til at møde skolen den 30. juni 2014. Klubben 

deltog selvfølgelig og har som opfølgning sendt skolen et oplæg til. hvordan 

Bridgeklubben kan deltage i understøttende undervisning. Det vil være rigtig godt. 

hvis vi kan få et varigt samarbejde med skolen. Selvfølgelig med det forfængelige 

håb, at der kommer nye og yngre medlemmer til klubben.  

Harmonisering af klubregler: 

Ved sidste års generalforsamling fik vi en opfordring til at harmonisere klubreglerne 

med vore naboklubber. Vi har sendt forslaget til de andre klubber, uden at der er 

kommet reaktion. Vi prøver igen ved passende lejlighed. 

Kortsortering: 
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Det første år med kortsortering har kørt fint. Dog havde vi lidt opstarts vanskelig-

heder, men de er løst. Systemet kører nu uden problemer, og tilsyneladende er de 

mere tilfældige kortfordelinger accepteret af medlemmerne. 

Sommerbridge: 

Vi måtte desværre aflyse sommerbridgen i 2014, der var ingen som havde resurser 

til at gennemføre arrangementet. 

Undervisning: 

I efteråret 2013 startede 11 kursister på undervisning, kun 4 fuldførte modul 2. I år 

har vi forsøgt at starte undervisning sammen med Hjallerup og Hals, der var 

desværre ingen tilslutning fra Vodskov. 

Spillelokale: 

Om- og tilbygning i Vodskovhallen er i fuld gang. Vi har haft nogle gener her i starten 

af sæson 2014-15. De nye lofter og nyt lys i spillelokalet har forbedret kvaliteten af 

lokalet. Den nye tilbygning til materiel har betydet, at lokalet fremstår mere pænt og 

ryddeligt.  

Tilbygningen er desværre uisoleret og uopvarmet. Det betyder at stole og borde er 

kolde, når vi henter materiellet, det har medført at vi har set os nødsaget til at 

investere i puder til stolene. Puderne vil vi opbevare i det opvarmede lokale, så de i 

det mindste er tempererede. 

Distrikt Nordjylland: 

Klubben er nu igen en repræsentant i distriktsbestyrelsen. Den gamle bestyrelsen 

afgik i protest over, at den ikke kunne få gennemført en kontingentstigning på 25 kr. 

fra 15 til 40 kr. pr medlem. Resultatet blev en kontingentstigning på 5 kr. fra 15 til 20 

kr./medlem. 

Medlemmernes præstationer i 2013-14: 

Bridgefestival 2014. 
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Ved bridge festival 2014 deltog Ginette Blansjaar og Erik Christensen både i Åben 

Par og Mixed Par. I Åben Par blev det til en placering som nr. 39 i A-finalen og i 

Mixed par blev det til en 18. plads i B-finalen. 

Flere af klubbens medlemmer har deltaget i åbne turneringer arrangeret af andre 

klubber: 

29. december 2012: Champagneturnering Pandrup 

nr.5 Ginette Blansjaar og Erik Christensen 

9. januar 2013: Nytårsturnering Hjallerup  

Resultaterne er væk fra hjemmesiden, så der kan desværre ikke berettes fra denne 

turnering 

Resultater i Vodskov BK. 

Klubmester mandag blev Claus Johansen og Erik Væversted Nielsen 

Klubmestre onsdag blev Claus Johansen og Erik Christensen. 

Vinder af Top -16 blev Claus Johansen. 

Tillykke til alle! 

Afslutning: 

Til slut en tak til alle medlemmerne for at I er med til at gøre Vodskov Bridgeklub til 

en rar klub at spille i og til den øvrige bestyrelse for et godt og konstruktivt 

samarbejde. 

P.b.v. 

Mathias Bruun 

 


