Bestyrelsens beretning 2020-21 (Generalforsamling 29/9 -2021)
Dette er beretning nr. 45.
Medlemstallet
Sæson 20-21 indledtes med 63 medlemmer, fordelt på 9 borde mandag og 10 borde onsdag. Før
starten havde der været en del frameldinger på grund af utrygheden i forhold til smitterisiko med
Covid-19, Coronavirus.
Coronasituationen
Bestyrelsen havde udarbejdet retningslinier, som dels fulgte myndighedernes krav og anbefalinger,
og dels yderligere tiltag, som skulle skabe tryghed for medlemmerne under spillet.
Desværre måtte turneringen afbrydes allerede efter 4 uger pga tiltagende smittetal. Efter en pause
på 3 uger forsøgte vi igen, men efter kort tid måtte der igen lukkes ned. Denne gang desværre for
resten af sæsonen.
Nye bridgemates
Spar Nord Fonden imødekom vores ansøgning om et tilskud til indkøb af 18 stk nye bridgemates +
server. Checken på 12.000 kr blev overrakt af Kristian H Nielsen på klubaften 16/9. De nye
bridgemates var allerede indkøbt, og vi nåede altså lige at tage dem i brug.
Bridge online
Efterhånden som tiden gik uden klubaktivitet, voksede behovet for, og ønsket om at skabe
muligheder for bridgespil på nettet. Vi forsøgte først med BBO, men omkring nytår dukkede der
pludselig en mulighed op. En ny platform ved navn Real Bridge så dagens lys, og det helt nye var,
at spillerne omkring bordet kunne se hinanden og tale sammen. Det lykkedes nogle gange at
samle deltagere nok til en lille turnering, men interessen dalede, og til sidst måtte vi lukke ned.
Årets generalforsamling
Den ordinære generalforsamling 19/20 blev først udskudt til november, derefter udskudt på
ubestemt tid. Og er endnu ikke afholdt. Den bliver afholdt i meget reduceret form forud for, og i
forbindelse med kommende generalforsamling 20/21.
Klubbens økonomi
Tallene fremgår naturligvis af årets regnskab, men det vil være formentlig være formålstjenligt at
fortælle lidt om baggrunden for visse forhold, som vi ikke plejer at opleve i regnskabet. Da
Corona-smittetallene steg i løbet af efteråret, og der var udsigt til mere nedlukning, og måske
endda for resten af året, blev vi lidt nervøse i bestyrelsen. Hvad nu, hvis medlemmer på grund af
manglende spillemuligheder, ville forlade klubben i løbet af sæsonen? Så måtte vi hellere opkræve
sædvanligt kontingent med det samme, selv uden generalforsamlingens godkendelse af
kontingentstørrelse og budget. Alle medlemmer bifaldt heldigvis dette tiltag og alle indbetalte
kontingent.
Overordnet set betyder det, at klubben har haft nogenlunde de samme indtægter, men betydeligt
færre udgifter. Derfor synes, vi det er rimeligt, at medlemmer får så meget som muligt af deres
kontingent refunderet eller reduceret i kommende sæson.

Omkring nytår kom der mulighed for hjælpepakke til foreninger, som havde oplevet
indtægstab/forhøjede udgifter pga Coronasituationen. Klubben har søgt denne pulje i to omgange
og er blevet bevilget et pænt beløb.
PR-indsats
Årets PR-indsats har ikke indeholdt nye tiltag.
- I Vodskov Avis har vi en annoncerække med 6 visninger om året sammen med byens
øvrige aktive foreninger.
- Vi har deltaget i den nedskårede udgave af Open By Night den 27/8-20, og igen 26/8-21
- Vi omtaler forskellige begivenheder i klubben på Vodskov Bys Facebook, og der er omtale
af begynderkursus på skærmene i Langholt, Grindsted, Vestbjerg og Tylstrup via
hjemmesiden www.rundtomhammerbakker.dk
Samarbejde med Distrikt Nordjylland
Formand og næstformand har deltaget i onlineklubmøde.
I marts var der planlagt distriktsturnering for Åben-Par og Serie 2. Denne blev desværre aflyst pga
Corona-situationen.
Begynderkursus
Kursus efterår 20 havde 11 deltagere. Kurset blev desværre afbrudt og ikke fuldført pga corona. 8
deltagere har dog meldt sig til at starte igen efteråret 21, og 2 er startet på mandagsholdet.
Nyhedsbreve
Da vi ikke kunne ses ret meget i klubben, har det været nødvendigt at udsende flere mails med
information til medlemmerne, og også til dem, som har holdt pause i denne sæson. Der er kommet
mange positive svar på disse mails, selvom det nok har været irriterende for nogen med endnu
mere omtale af Real Bridge.
Tak
Tak til alle medlemmer for at de stadig gør denne klub til Danmarks hyggeligste bridgeklub. Og for
at tage godt imod vores forholdsregler omkring Coronaen.
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.
Kæmpe tak til bestyrelse og suppleanter. Først og fremmest for jeres engagement til møderne, og
endda også til onlinemøderne. Og tak for jeres kæmpe indsats med kortblanding,
turneringsledelse, økonomistyring, styring af sociale arrangementer, undervisning, deltagelse i
Open By Night osv. osv.
Alt i alt tak for godt og humørfyldt samarbejde.
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