
Bestyrelsens beretning 2018-19 (Generalforsamling 25/9 -2019) 
 
Dette er beretning nr. 43. 
 
Medlemstallet 
Sæson 18-19 sluttede med 11 borde om mandagen og 13 borde om onsdagen. Med tilgang og 
frafald er medlemstallet faldet med 5. 
 
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.  

- Før sæsonstart 2018 udførte vi husstandsomdling af postkort Vodskov, Langholt, 
Uggerhalne og Grindsted. Det var reklame for Åbent Hus/Bridgens Dag-arrangement den 1. 
september 2018. Sammen med Open By Night 2018 gav det 6 nye medlemmer. 

- Sommeren 2019 har vi også deltaget i Open By Night.  
- Vi omtaler forskellige begivenheder i klubben på Vodskov Bys Facebook. 
- Vi prøver at gøre hjemmesiden interessant for andre end medlemmerne.  

 
Distriktsturnering 
I november var klubben vært for distriks-turneringen i Senior-par. Der var stor tilfredshed med 
arrangementet. Desværre var der meget lav deltagelse fra vores egen klub. 
 
Samarbejde med Distrikt Nordjylland 
Formand og næstformand har deltaget i 2 klubmøder. 
 
Klubresultater  
Hjallerup Bridgeklub Nytårsturnering (ialt 552 deltagere) havde 30 deltagere fra Vodskov 
Bridgeklub.  
Førsteplads blev vundet af Per schultz / Henrik Mortensen 
Tredjeplads af Ib Molbech / Hans Stochholm 
Fjerdeplads af Doris / Leo Larsen og Inger Linnebjerg / Per Wimmelmann  
Femteplads af Harry Starcke / Niels Chr Salomonsen 
 
Ved Bridgefestivalen i Svendborg blev Ginette Blansjaar dansk mester i Damepar. 

 
Dette års klubmestre blev:  

Onsdag: Kjeld Pedersen og Olav Væversted  
Mandag: Claus Johansen og Ole Rasmussen 
 

Top 16 blev vundet af 
Per R Sørensen 
Karis Jensen 
Henrik Mortensen 

 

Undervisning 
I efteråret -18 var der undervisning af 5 nye spillere, som alle startede i turneringen i januar 2019. 



I februar var der 2 øve-weekenddage med udvalgte spil og efterfølgende diskussion af meldinger 
og spilføring. 16-20 spillere deltog. 
Efter sæsonafslutning har der været tilbud for alle medlemmer om deltagelse i repetition af stof fra 
bog 2. Arne stod for oplæg og derefter var der blandet spil fra bogen. 6 onsdage var afsat til dette, 
og der var meget stor tilslutning. En enkelt gang var vi 7 borde. 
 
Brug af turneringsledere  
Det er stadig bestyrelsens opfattelse, at vi alle skal blive bedre til at tilkalde vores turneringsledere. 
Lad dem vejlede os og lad dem forklare konsekvensen af en fejl eller en misforståelse. Og lad os 
hjælpe dem til at vedligeholde deres kompetence. Vi har 4 uddannede turneringsledere. 
 
Fælles afslutning for mandag og onsdag 
Vi havde igen fælles sæsonafslutning for begge hold. Med spisning, foredrag og en turnering. Der 
var 48 deltagere. Foredraget handlede om etik ved bridgebordet.  
 
Tilskudsmuligheder fra Aalborg Kommune 
Efter diverse vedtægtsændringer blev vi godkendt som forening i Aalborg Kommune og modtog 
kursustilskud for deltagelse i turneringslederkursus. 
 
Bridgemateriel 
Klubben måtte udskifte en gammel pc. Og vores Bridgemates har rundet 10 år. Vi planlægger at 
ansøge Spar Nord Fonden om tilskud til nye. 
 
Substitutordning 
I indeværende sæson har vi prøvet en ny ordning med at skaffe substitutter. Det er bestyrelsens 
opfattelse, at det har fungeret godt, og at vi kan fortsætte på denne måde. 
 
Vinpræmier 
I foråret 2019 har vi gennemført et forsøg med en lidt ændret politik for uddeling af vinpræmier. 
Formålet var, at præmierne deles ud til flest mulige. Derfor blev der ikke vinpræmier til samme par i 
træk i 2 efterfølgende turneringer. Yderligere blev der trukket lod om vinpræmie i hver række i hver 
turnering. Det er bestyrelsens opfattelse, at der har været tilfredshed med dette. 
 
Tak 
Tak til alle medlemmer for at de stadig gør denne klub til Danmarks hyggeligste bridgeklub. 
Der skal en særlig tak lyde til Erik og Thomas, som har slidt med at blande kort og styre 
Bridgecentralen. 
Tak til dem, der er så forudseende at komme lidt før og hjælpe med at køre stole og borde ind og 
køre dem ud bagefter. 
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 

 


