Bestyrelsens beretning 2016-17 (Generalforsamling 27/9 -2017)
Dette er beretning nr. 41.
Medlemstallet
Medlemstallet er gået lidt op og ned i løbet af året. Sidste sæson indledtes med 77 spillere.
Indsatsen med Bridgens Dag i august 2016 betød, at vi havde en del spillere til undervisning, som
derefter startede i klubben til januar. Ved sæsonslutning har der været til- og afgang af forskellige
årsager, således at vi indleder denne sæson med 81 aktive spillere. Fordelingen er 44 om
mandagen og 56 om onsdagen. Bestyrelsen er meget opmærksom på medlemstallet.
PR-indsats
Bestyrelsen er klar over, at der skal synlighed til for at få flere medlemmer.
- I Vodskov Avis har vi en annoncerække med 6 visninger om året sammen med byens
øvrige aktive foreninger.
- Vi har 2 gange deltaget i Vodskov Open By Night ved at demonstrere spillet på
hovedgaden i Vodskov. Det var den 28. maj og den 31. august.
- Vi omtaler forskellige begivenheder i klubben på Vodskov Bys Facebook.
- Vi prøver at gøre hjemmesiden interessant for andre end medlemmerne.
Skolebridge
Vi deltog som hjælpere i valgfagsordning på Vodskov Skole i efteråret 2016. Min mening om det
er, at eleverne var lidt for unge (4.-6. klasse) og at vi bør have flere hjælpere med.
Jubilæum
Den 29. oktober fejrede klubben sit 40 års jubilæum.
Vodskov Bridgeklub blev stiftet 3. nov. 1976.
Det blev fejret i Vodskov Kultur og Idrætscenter. 52 spillere havde en rigtig hyggelig eftermiddag
med god mad, samvær og bridgespil.
Klubbens første formand Inger Sletting fortalte i en tale på vers om de første 11 år i klubben. Især
blev problematikken omkring rygning under spillet eller ikke, omtalt på underholdende vis. Historien
om bridgeklubben blev fulgt op af Mathias Bruun, som derefter var klubbens formand i mange år.
Endelig gjorde nuværende formand Arne Juel Christensen status. Han fremhævede det gode miljø
i klubben og forklarede, hvorfor bridgespillere endelig skal fortsætte, og hvorfor alle andre bør gå i
gang med at spille bridge:
Det er videnskabeligt bevist af Videncenter for Sundhedsfremme ved UC Syd, at
bridgespillere har bedre helbred, dvs at vi er mindre plaget af smerter, hovedpine, træthed
og søvnløshed. Vi er også mindre urolige og stressede, og vi er mindre ensomme.
Altsammen sammenlignet med den gennemsnitlige dansker. Bridge handler altså ikke kun
om at spille kort, men også om livskvalitet. Derfor bliver vi ved med at spille bridge.
Herefter fulgte en opfordring til klubbens medlemmer, om altid at medbringe et spil kort, således at
de til de enhver lejlighed kan demonstrere og fortælle andre om bridgespillets fortræffeligheder.
Efter maden blev der afsluttet med et par timer ved de grønne kortborde.
Resultater fra jubilæum-turnering kan ses på hjemmesiden under onsdag aften.
Kursus i BridgeCentral og BridgeMate.

Den 22/4 afholdt vi sammen med Hjallerup Bridgeklub teknisk kursus. Vi var 11 deltagere og
Mathias var underviser. Os der var med blev bestemt klogere, men som med alt andet skal man jo
øve sig. Olav Væversted og Erik Christensen har lagt sig i selen og tilrettelagt efterårets
turneringer.
Klubresultater
Hjallerup Bridgeklub Nytårsturnering:
28 spillere herfra deltog, heraf opnåede 14 spillere en placering blandt de 4 bedste i deres
respektive rækker, bedste plads var en 2. plads i A-rækken, opnået af
Ginette Blansjaar og Erik Christensen
Distrikt Nordjylland Åben Par: 3. plads opnået af
Ginette Blansjaar og Erik Christensen
Klubmestre
Onsdag: Erik Christensen og Claus Johansen
Mandag: Olav Væversted Nielsen og Kjeld Pedersen
Top 16 blev vundet af
Ginette Blansjaar
Søren Klock
Undervisning
I efteråret var der undervisning af 4 par, som derefter alle startede i vores parturneringer, hhv
mandag og onsdag.
Efter sæsonafslutning har der været tilbud for alle medlemmer om deltagelse i undervisning på
fortsætterniveau efter Nordisk Standard - Spil Bridge 2. Kurset har været på 10 gange af 2 timer.
Deltagerantallet har hver gang ligget på ca. 25-30 spillere. Jeg synes, det har været en stor
succes.
Tak til rigtig mange medlemmer for en ekstraordinær indsats for klubben i løbet af året.
Først og fremmest bestyrelsen for en uundværlig opbakning for mig, og for det arbejde
I udfører i de forskellige opgaver, vi har.
Tak til Olav Væversted for det store arbejde med sætte klubbens turnering op for denne sæson.
Tak til dem, der stiller alt praktisk op til vores turneringer, først og fremmest Olav og Erik
Væversted.
Tak til dem, der har hjulpet med at gennemføre vores undervisning, Henning Skov, Erik C og Jørn
Larsen.
Tak til dem, der har medvirket til Open By Night, som ser ud til at være vores bedste mulighed for
at tiltrække nye medlemmer.
Og naturligvis en tak til alle medlemmer. Uden jer var der ingen Vodskov Bridgeklub.
Pbv
Arne Juel Christensen

