
Bestyrelsens beretning 2021-22 (Generalforsamling 28/9 -2022)

Dette er beretning nr. 46.

Medlemmer
Sæson 21-22 sluttede med 81 medlemmer, fordelt på 11 borde mandag og 12 borde
onsdag.

Coronasituationen
Det lykkedes at gennemføre sæsonen, selv om der forekom en del afbud fra medlemmer,
der blev betegnet som “øvrig kontakt” og som derfor var forhindret i at møde til klubspil. Tak
til alle de substitutter, der stillede op. Og tak for medlemmernes tålmodighed med de
skiftende forhold.

Årets generalforsamling
Generalforsamlingen blev indledt med fællesspisning. Det var som altid vældigt hyggeligt, og
i hvert fald var det en stor succes i forhold til antallet af medlemmer, som deltog i
generalforsamlingen.

VKI - cafeen
Omkring nytår blev det desværre nødvendigt at lukke for betjening i cafeen. Og i foråret
havde vi selv kaffe mv. med til pausen.

Begynderkursus
Kursus efterår 21 havde 10 deltagere. Det resulterede i 5 nye medlemmer, der startede i
klubturneringen januar 22.

Interne kurser
Der har været afholdt 3 interne kurser:

● Turneringsledelse. Klubbens turneringsledere har udvekslet erfaringer med fokus på
de mest almindelige fejltyper.

● Bridge Centralen (BC3) blev introduceret til andre medlemmer, som har overtaget
turneringsopsætning og - afvikling.

● Efter sæsonafslutning var der tilbud om undervisning 5 onsdage. Der var 16-20
deltagere pr. gang.

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 en Open By Night og havde Åbent Hus umiddelbart før sæsonstart
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

- Distriktsturneringen i januar blev omtalt med artikel i Vodskov Avis.

http://www.rundtomhammerbakker.dk


Samarbejde med Distrikt Nordjylland og naboklubber og andet samarbejde
Erik har været den drivende kraft i dette arbejde. Han har deltaget i en del møder og er
indtrådt i distriktets bestyrelse og fungerer bl.a. som webmaster for Nordjylland Distrikts
hjemmeside http://www.larsmejlholm.dk
(Leif Molbech er også medlem af bestyrelsen).
Erik har også deltaget i fællesmøde med formænd fra Hjallerup og Hals. Formålet er at
afklare, om der er noget, klubberne kan hjælpe hinanden med. Foreløbig er der ikke
konkrete resultater.
Erik har også kontaktet nabo-byernes samråd. Dels for at gøre opmærksom på vores klub,
dels for at gøre opmærksom på, at vi kunne hjælpe med at starte nye klubber hos dem. Der
foreligger endnu ikke konkrete resultater.

Distriksturnering
I januar var klubben vært for Nordjysk mesterskab (med adgang til at opnå deltagelse i DM) i
Mixpar. Der var 24 deltagere og klubbens bestyrelse stod for hele forplejningen, som vi fik
stor anerkendelse for.

Nye kort
Vi har ansøgt Spar Nord Fonden om tilskud til nye kort. Det har vi fået og kort er indkøbt til
klubstart 22/23.

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. Det er mest Erik og Claus, jeg tænker på  her. De kommer før
alle andre og går sidst.
Tak til vores turneringsafviklere, Bjarne, Karl Børge, Niels og Leif.
Tak til Kirsten for at blande kort. Et stort arbejde hver uge.
Tak til Erik og Thomas for undervisning på begynderholdet, og i klubben.
Kæmpe tak til bestyrelse og suppleanter for jeres engagement til møderne, Open by Night,
Åbent Hus, Distriktsturnering og ikke mindst styring af sociale arrangementer. Mange vil
mindes vores afslutningsspisning og trække på smilebåndet. Tak til Thomas for snaps.

Pbv
Arne Juel Christensen

http://www.larsmejlholm.dk

