
Bestyrelsens beretning 2019-20 (Generalforsamling 30/9 -2020)

Dette er beretning nr. 44.

Medlemstallet
Sæson 19-20 startede med 10 borde mandag og 12 borde onsdag, og sluttede med 11 borde om
mandagen og 13 borde om onsdagen. I alt 77 medlemmer ved sæsonens afslutning.

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 deltaget i Open By Night den 27/8. Og afholdt Åbent Hus 30/8. Begge arrangementer
gav ikke direkte medlemmer, men alt i alt giver det alligevel 11 tilmeldte til kommende
begynderkursus.

- Vi omtaler forskellige begivenheder i klubben på Vodskov Bys Facebook, og der er planlagt
deltagelse på rundtomhammerbakker.dk

- Vi prøver at gøre klubbens hjemmeside interessant for andre end medlemmerne.
- Konkret resultat af PR er, at der pt er tilmeldt 11 personer til begynderkurset efterår 2020.

Nye Bridgemates
Der blev sendt ansøgning om tilskud til nye Bridgemates til Spar Nord Fonden, som har bidraget
med et beløb på 12.000 kr.

Privatlivspolitik (GDPR)
Klubbens brug af medlemmernes data blev offentliggjort på klubbens hjemmeside.

Samarbejde med Distrikt Nordjylland
Formand og næstformand har deltaget i et klubmøde og i generalforsamlingen.
I marts var der planlagt distriktsturnering for Åben-Par og Serie 2. Denne blev desværre aflyst pga
Corona-situationen.

Begynderkursus
Kursus efterår 19 havde 9 deltagere, og har resulteret i 6 nye medlemmer.

Stole i vores klublokale
Der har været kontakt til centrets bestyrelse med ønske om indkøb af nye stole. Desværre har det
ikke givet nogen resultater. Pt er centrets økonomi anstrengt, så det har nok lange udsigter.

Hjallerup Bridgeklub Nytårsturnering
Der var 22 deltagere fra Vodskov Bridgeklub.
Førsteplads blev vundet af Niels Chr Salomonsen/Harry Starcke og af Marianne Jønsson/Henrik W
Larsen

Klubturnering
24 spillere deltog i klubturnering med Sæby, Hjallerup og Hals. Desværre blev turneringen ikke
færdigspillet pga Corona.



Corona
Den 10. marts kom der meddelelse fra DBf med opfordring til udsættelse af aktiviteter og senere
også fra Aalborg Kommune om aflysning af aktiviteter resten af foråret.
Dette betød

- at vi måtte afbryde forårsturneringen
- at vi ikke kunne holde afslutning
- at vi ikke kunne kåre hverken klubmestre og Top-16 mestre
- at vi måtte aflyse aktiviteter med undervisning og et socialt PR-arrangement i april/maj
- at vi holdt online bestyrelsesmøde, hvor vi drøftede kommende forholdsregler, og

besluttede, at besøge medlemmerne og uddele en hilsen fra klubben
- at der er afholdt kursus i deltagelse i online-turnering på Bridge Base Online og

efterfølgende indbød til 4 turneringer. Der var 12 deltagere på kurset, men ikke nok
deltagere til de efterfølgende turneringer

- at der er indsamlet email-adresser på alle medlemmer, og der er sendt nyhedsbreve

Forholdsregler til forebyggelse af smittespredning af Covid 19 virus
Bestyrelsen har brugt en hel del tid på reglerne, der kan ses på hjemmesiden.

Svindel
Klubben er forsøgt svindlet 2 gange i løbet af året. Begge tilfælde er politianmeldt.

Tak
Tak til alle medlemmer for at de stadig gør denne klub til Danmarks hyggeligste bridgeklub.
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 medlemmer for at komme forbi til Open By Night og Åbent Hus.
Kæmpe tak til bestyrelse og suppleanter. F.eks. for kortblanding, turneringsledelse,
økonomistyring, styring af sociale arrangementer, undervisning, deltagelse i Open By Night osv.
osv.
Alt i alt tak for godt og humørfyldt samarbejde.

Pbv
Arne Juel Christensen


