Bestyrelsens beretning 2017.
Sæson 2016 /2017 er nu færdigafviklet. Klubmestrene er fundet.
Året er gået uden de store problemer.
Vores udstyr har holdt uden behov for store indkøb. De få gange, vi
har haft nedbrud med edb-systemet, er der blevet vist forståelse
for de menneskelige eller tekniske fejl, som vi nok ikke helt kan
undgå.
Sæsonen begyndte eller sluttede, om man vil, med 4 x bridge
henover sommeren i 2016 og fuldt hus hver gang.
I juli måned var vi som sædvanlig på Roskilde Festival. Vi fik dog
kun lov til at møde med 115 medarbejdere og tjente derfor ca
15000 kr mindre end i de år, hvor vi havde ca 20 medarbejdere
mere. Men festivalen forløb uden problemer for os. Vi solgte for ca
2 ½ million på de fire dage, svarende til året før på de samme
vilkår.
Festivalen og betalingen for medarbejderne er godt for klubkassen,
da de mange penge giver os mulighed at planlægge og investere i
ekstraordinære ting. Derfor tager vi en tørn igen i år.
Den 1. september startede vores sæson med 188 medlemmer
inklusive vores kursister. 5 klubber med 48 på de 4 hold og 28 på
onsdagsklubben på Kildegården.
Der var ikke noget begynderhold i 2016.
Jonnas kursisthold har haft 19 deltagere.
Klubben på Kildegården manglede 4 spillere, for at det kunne gå
op. Men med hjælp fra 4 substitutter fra de andre klubber har der
været 32 hver gang.
Medlemstallet er stabilt.

Der bliver ikke noget begynderhold efter sommerferien, fordi
kursistholdet fortsætter en sæson mere. Hvis nogen fra klubben har
lyst til at deltage, vil der være plads. Der vil blive undervist i
Nordisk Standard bog 3 og 4.
Tak til underviseren og hjælperen.
Vores parturnering er gået som vanligt. Holdturneringen blev sat
efter slangesystemet.
Der har været tvungen regnskabsføring. Mange steder har jeg
oplevet større forståelse for holdturneringen efter, der blev lavet
regnskab. Jeg har dog ikke lukket øjnene mere end, jeg har hørt og
set, at nogle stadig er kede af holdturneringen. Derfor håber jeg
selvfølgelig på, at alle vil blive mere glade for holdturneringen. Den
er kommet for at blive.
I vinter spillede vi SOS-bridge en enkelt gang.
Apotekerbridge har vi sprunget over i denne sæson, men forsøger
at lave en enkelt gang i den kommende sæson.
Klubsølv blev afviklet i alle 5 klubber.
Venskabsturnering med Lejre i november blev denne gang holdt på
Kildegården, grundet Lejres klubhus er under ombygning.
Weekendtur til Tisvilde højskole med 48 spillere. Der var både lidt
++ og – -ved den tur, men ikke mere, end vi forsøger en anden
gang.
Til DM for begyndere og den landsdækkende handicapturnering
havde vi flere par med. Der var et par som blev nr.1 i distriktet, er
nu videre til DM i Svendborg.
Vi har i år 2 hold med til Distrikt Mesterskab for klubhold. Deres
resultat foreligger først sidst i maj.

Vores personlige handicap er som bekendt blevet en del af
bridgespillet, idet det indgår i planlægningen af vores turneringer.
Når der skal bruges en substitut i klubben, er det vigtigt, at
handicap passer til det handicap, som vedkommende skal
substituere. Dog vigtigst til holdturnering.
Når vi er ved det der med substitutter, skal det lige fremhæves at
vi ifølge vores klubregler skal huske at sige til vores afløsere, at der
kan hentes en drink i baren efter spilletid. Betaling for drikkevarer
til gæstespillere må man så huske at afregne med barkassen før
eller efter den spilledag, hvor man ikke deltager.

Vi er på alle områder en velfungerende klub, hvilket bl.a. skyldes
en trofast medlemsskare, der hjælper til med fx kaffebrygning og
opvask, samt oprydning. De fleste har efterhånden lært, at baren
først åbner, når der er ryddet op. Den procedure vil vi fortsætte
med. Det gavner os alle sammen. Mange har også fundet ud af, at
vi har en garderobe i kælderen!
Den daglige drift er mere end kaffe og kage. Klubbens bestyrelse
står sammen om mange af de andre funktioner – heldigvis har vi i
bestyrelsen et rigtig godt samarbejde.
Kortlægningen hver tirsdag og torsdag formiddag kl 10, er næsten
helt overgået til menige medlemmer. Hans Dalsgaard og Kaare er
tovholdere, Tom problemknuseren. Stor tak til jer da jeg ved, det
er et stort arbejde at få lagt kort.
Bridge + More taler vi stadig om, og følger udviklingen.
Logebygningen bliver udbygget i den kommende sommer, så der
bliver plads til 4 borde mere. Derfor har vi valgt, at lukke onsdagsklubben, og medlemmerne har fået mulighed for at melde sig ind
på de andre 4 klubber. Bestyrelsen kan se en fordel i, at den 5.

klub nedlægges, da det alt andet lige sparer os for noget
administration og praktiske gøremål, hvis vi kun spiller på Sct.
Hans Gade. Efter denne beslutning er taget, er ventelisterne stor
set brugt op. De fleste fra onsdags aften, er kommet ind i de andre
klubber.
Undervisningen forbliver på Kildegaarden.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til Knud Vestbjerg, som er sponsor for
Bridgelogen.
Også tak til Vin Otto, vores vinleverandør, der leverer ekstra flasker
til jul.
Igen i år siger jeg, det er en fornøjelse, at være formand for
Bridgelogen. Tak for samarbejdet til alle.

