Bestyrelsens beretning 2016
Dette er beretning nr. 40. Klubben blev stiftet d. 3. november 1976. Derfor er der planlagt
jubilæumsfest d. 29. oktober 2016.
Ny formand
Året blev indledt med valg af ny formand.
Medlemstallet
Medlemstallet er stadig vigende. Indeværende sæson starter med 77 aktive spillere, fordelt på 56
om onsdagen og 40 om mandagen. Bestyrelsen er meget opmærksom på dette og har derfor i det
forløbne år gennemført en forstærket PRindsats.
PR
I Vodskov Avis har vi en annoncerække med 6 visninger om året sammen med byens øvrige aktive
foreninger.
Vi har deltaget i Vodskov Open By Night ved at demonstrere spillet på hovedgaden i Vodskov. Det
var den 26. maj.
Vi har deltaget i DBF landsdækkende arrangement Bridgens Dag d. 28. august. Vi havde lavet
reklame for dagen med følgende aktiviteter:
3000 postkort blev forsynet med oplysninger om Vodskov Bridgeklub, Bridgens Dag
Postkort blev i begyndelsen af august uddelt af 23 medlemmer i Vodskov, Langholt,
Grindsted og Uggerhalne
Uddelingen blev opslået på Vodskov By Facebookside og omtalt med artikel i Vodskov
Avis
Bridgens Dag blev annonceret i Vodskov Avis
Udvalgte forretninger i Vodskov havde brochurer om Bridgens Dag liggende fremme
Bridgens Dag blev forsøgt omtalt på VKI infoskærm, men teknikken drillede.
Og naturligvis omtalt på hjemmesiden
Bestyrelsen har deltaget i møde med andre foreninger i Vodskov, hvor vi har fortalt om klubben.
Bridgens Dag
Den 28. august holdt vi Åbent Hus i VKI fra kl. 1115.
11 besøgende var forbi og prøve at spille bridge sammen med klubbens medlemmer. Alle
besøgende virkede glade og tilfredse og var meget interesserede.
Undervisning
Resultat fra Bridgens Dag:

2 personer er allerede aktive spillere onsdag aften
9 personer er i gang med undervisning hhv mandag og tirsdag aften.
2 personer har tilmeldt sig undervisning i Hjallerup
1 person ønsker at være substitut
Skolebridge
Der er startet skolebridge på Vodskov Skole. Det indgår i en valgfagsordning på mellemtrinet (4.6.
kl.). Der er 16 elever på det første hold. Omkring efterårsferien kommer der 16 nye. En lærer på
Vodskov Skole har klassen og vi er med som hjælpere.
Distrikt Nordjylland
Repræsentantskabet under Danmarks bridgeforbund har besluttet som en forsøgsordning at lave
fri tilmelding til DM for Seniorer. Normalt er der kvalifikation gennem distriktet, det er der ikke i
2017. I 2017 kan alle, som ønsker det, frit tilmelde sig til DM i Svendborg. Distriktet har besluttet
alligevel at afholde et nordjysk mesterskab for seniorer, hvor præmier er tilmelding til Vingsted for
de tre bedst placerede par (800 kr./par).
Distrikt Nordjylland har også besluttet at gøre noget for skolebridgen. Der er i denne sæson
arrangeret 2 turneringer hvor skolebridge spillere fra hele Nordjylland kan mødes. Det bliver den 9.
oktober i Ravnkilde og den 2 april i Brovst.
Klubresultater
Nordjyske mestre MixedPar
Ginette Blansjaar / Erik Christensen
Klubmestre
Onsdag aften:
Ellen Bundgaard / Søren W Schou
Mandag eftermiddag: Olav Væversted Nielsen / Keld Jensen
Top 16
Claus Johansen
Erik Christensen
Tage Væversted Nielsen
Afslutning
Til sidst en tak til medlemmerne i klubben. Uden jer var der ingen klub, og kom endelig med nogle
flere medlemmer.
Og en endelig en kæmpetak til den øvrige bestyrelse for den arbejdsindsats, inspiration og velvilje,
der kommer til udtryk, når der skal arbejdes.
Pbv
Arne Juel Christensen

