
Bestyrelsens beretning 2017-18 (Generalforsamling 26/9 -2018) 
 
Dette er beretning nr. 42.  
 
Medlemstallet 
Sæson 17-18 startede med 80 medlemmer og sluttede med 85 medlemmer. I foråret 2018 havde 
vi 10 borde om mandagen og 15 borde om onsdagen. 
Tilgangen af nye medlemmer skyldtes henvendelser i forbindelse med, at klubben deltog i Vodskov 
By Night. 
 
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 i Vodskov, Langholt, Uggerhalne og Grindsted gennemført en husstandsomdeling af 
postkort, som reklamerer for et Åbent Hus/Bridgens Dag-arrangement den 1. 
september-2018. Tak til de medlemmer, som har omdelt kort. Denne begivenhed er også 
omtalt på hjemmesiden Rundt om Hammer Bakker. 

- Vi har 2 gange deltaget i Vodskov Open By Night ved at demonstrere spillet på 
hovedgaden i Vodskov og arrangeret Åbent Hus. Resultat af dette er 9 kommende 
medlemmer. 

- Vi omtaler forskellige begivenheder i klubben på Vodskov Bys Facebook. 
- Hjemmesiden er blevet forbedret til mobiludgave. Vi prøver at gøre hjemmesiden 

interessant for andre end medlemmerne.  
 
Distriktsturnering 
I november var klubben vært for turneringen i Senior-par. Der var stor tilfredshed med vores 
indsats og vi har taget imod opfordringen igen den 8/11-2018. Desværre var der meget lav 
deltagelse fra vores egen klub. 
 
Samarbejde med Distrikt Nordjylland 
Formand og næstformand har deltaget i 2 klubmøder. Næstformand har deltaget i kursus om 
indkørsel af BC3. 
 
Klubresultater  
Hjallerup Bridgeklub Nytårsturnering (ialt 522 deltagere) 
havde 37 deltagere fra Vodskov Bridgeklub. 
Førsteplads blev vundet af Erik Væversted Nielsen. 
Tredjeplads af Birte Tetzlaff / Inger Odgaard. 
Fjerdeplads af Karis Jensen / Kurt Nielsen og Dorthe / Bjarne Pedersen. 
 
I januar blev Ginette Blansjaar og Erik Christensen nordjyske mestre i Mix-Par. 

 
Dette års klubmestre blev:  

Onsdag: Claus Johansen & Erik Christensen  
Mandag: Kjeld Pedersen & Olav Væversted 
 

Top 16 blev vundet af 



Ginette Blansjaar 
Harry Starcke 
Søren Kloch 

 
Ved sommerens Bridgefestival deltog 
Marianne Jønsson og Henrik Winther i DM for begyndere og scorede en flot 17. plads. 
Ligeledes deltog Ginette og Erik og fik en 14. plads i en A-finale. 
 

Undervisning 
I efteråret -17 var der undervisning af 5 nye spillere, som alle startede i turneringen i januar 2018. 
Efter sæsonafslutning har der været tilbud for alle medlemmer om deltagelse i såkaldt Frit Spil, 
hvor vi har spillet med håndblandede kort og efterfølgende diskuteret meldinger og spilføring. Der 
var ikke den helt store tilslutning til dette. 
 
Kursusvirksomhed 
5 medlemmer er nu uddannede turneringsledere. Det er bestyrelsens holdning, at vi under vores 
spil skal blive bedre til at udnytte, at vi har ekspertice til at vejlede os, når der forekommer 
uregelmæssigheder eller fejl under meldingerne eller spilforløbet. 
 
Fælles afslutning for mandag og onsdag 
For første gang prøvede vi at holde fælles sæsonafslutning for begge hold. Med spisning, foredrag 
og en turnering. Der var 56 deltagere og jeg synes, det var en succes. Dog var foredraget måske 
af og til en tand for nørdet. 
 
Tilskudsmuligheder fra Aalborg Kommune 
Bestyrelsen ansøgte Aalborg Kommune om tilskud til deltagelse i Turneringslederkurset. Dette blev 
dog afslået pga manglende underskrift på Klubbens vedtægter. Derfor afholdtes der ekstraordinær 
generalforsamling, som bragte dette forhold iorden. Yderligere vedtægsændring vil blive forelagt 
kommende generalsamling, således at ansøgningen om tilskud vil give det ønskede resultat. 
 
Tak 
Tak til alle medlemmer for de hyggelige spilleaftner, som vi har. 
Der skal en særlig tak lyde til Olav Væversted, som har slidt med at skaffe substitutter, blande kort 
og styre turneringerne. 
Tak til dem, der stillede alt praktisk op til vores turneringer, først og fremmest Olav og Erik 
Væversted og Harry Starcke. 
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 til dem, der deltog i Åbent Hus og gjorde det til en virkelig 
fornøjelig eftermiddag og gav et godt indtryk til de kommende nye medlemmer. 
Kæmpe tak til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for et godt stykke arbejde og et godt 
samarbejdsklima i bestyrelsen. 
 
Pbv 
Arne Juel Christensen 
 

 


