Generalforsamling i Ballerup Bridge Club
Tirsdag den 25. april 2017
Formandens beretning

Lokalesituationen og den daglige drift
Vi opleverede i denne sæson ingen egentlige aflysninger fra kommunens side, men
det var meget tæt på. i begyndelsen af det nye år modtog vi pludselig aflysninger af
stort set alle resterende spilleaftener i denne sæson, da lokalet var lejet ud til anden
side. Ved en behjertet indsats fra især Aage og Astrid lykkedes det at få flyttet
lejeren til Store sal i stedet for. Der var dog længe usikkerhed omkring den 21.
februar, og vi valgte at aflyse. Da det viste sig, at vi alligevel kunne få lokalet,
arrangerede vi en enkeltaftens turnering denne dag.
Vi er stadig i dialog med kommunen om, at få tildelt Lille sal på en permanent basis,
men dette er endnu ikke på plads. Den 9. maj tages spørgsmålet om BBC’s
spillelokale op af kommunalbestyrelsen. Alligevel har vi et godt samarbejde med
Tapetens daglige ledelse, selv om der sker små kiks ind imellem. Som I sikkert
husker, var der en dag ikke flere kaffefiltre i køkkenet. Toiletterne er desværre heller
ikke altid helt up to date.
Mathias har stået for opstilling, kaffebrygning og kortblanding. Mathias` indsats er
uvurderlig for klubben og vi er enormt glade for, at han også er villig til at udføre
dette arbejde i den kommende sæson
Medlemssituationen i den kommende sæson
Vi har i denne sæson kun været 124 spillere, hvilket indebar at der i en række kun
var 14 par i en af rækkerne, og i holdturneringen var der så et hold der havde en
friaften. Som det ser ud i øjeblikket får vi ikke dette problem i den kommende
sæson. Lige i øjeblikket er vi 128 spillere, men der kan fortsat komme udmeldelser,
så situationen kan hurtigt ændres.
Undervisning
Igen i denne sæson har vi gennemført undervisning ikke bare for et hold, nemlig et
helt nyt begynderhold men også et hold for fortsættere fra forrige år. Som det ser
ud i øjeblikket, vil denne struktur også blive gennemført i den kommende sæson.

Bestyrelsen vil gerne takke Anni og de 4 kursuslærere, Ege, Jesper, Lisbeth og Poul
Erik for en rigtig god indsats. Af samme grund har alle disse 4 fået kontingentfrihed
og 500 kr. i kørsels- og telefongodtgørelse.
Forholdet til Distrikt og Forbund
Distriktets generalforsamling blev afholdt den 25. marts. Desværre kunne ingen af
bestyrelsens medlemmer afse tid til at deltage. Men den siddende bestyrelse blev
genvalgt og kontingentet blev uændret fastsat til 10 kr. til distriktet og 3 kroner til
kredsen.
Alle distriktets turneringer bliver nu spillet i Slotsbridge i Hillerød.
Tu-leder og BC ansvarlig
Finn Achton har igen i denne sæson fungeret som over-turneringsleder og har også
givet tilsagn om at fortsætte i den kommende sæson. Vi kvitterer for indsatsen med
et par flasker rødvin.
Også Knud Breum, vores BC Boss, har givet tilsagn om at fortsætte også i den næste
sæson. Det vil vi gerne takke for med en flaske til kaffen.
BBC fylder 50 år senere i år.
Dette vil blive fejret, dels ved en guldpointsturnering den 23. september, og dels et
festarrangement den 7. oktober her i lokalet, så reserver begge datoer.
Jubilæumsfesten begynder allerede om eftermiddagen med lidt bridgespil, herefter
indfinder tilmeldte ægtefæller sig, senere vil der være et festligt indslag, inden vi går
over til en tre retters middag med drikkevarer ad libitum. Det vil nok også være lidt
underholdning under middagen, og måske også tid til en svingom sidst på aftenen..
Desværre tillader klubbens midler ikke, at hele arrangementet kan finde sted på
klubbens regning, så der vil blive tale om en egenbetaling.
Men meget mere herom, når vi mødes til den nye sæson
Der er nedsat et festudvalg bestående af Niels Lund, Elise Jensen og Jan Metnik.
Eksterne turneringer
Ballerupturneringen:
Der deltog 36 par fordelt på 3 rækker.

I A-rækken blev Michael og Henrik Rübner nr. 2 og resten kom lige efter
B-rækken blev vundet af Astrid Tind sammen med Helge Tind.
Også her kom resten lige efter.
Og endelig blev C-rækken vundet af næstformanden og Jim, og også her kom resten
lige efter.
I år afholdes turneringen som nævnt som en guldpointsturnering pga. vores 50 år.
Klubholdturneringen:
Distriktets klubholdturnering blev vundet af Frank Påskesens hold, der derefter
deltog i DM for klubhold, hvor holdet blev nr. 6.
I denne sæsons klubholdturnering spilles sidste runde senest den 28. april, så
slutresultatet kendes ikke i dag, men før sidste runde ligger BBC nr. 1-4 og BBC 5
ligger nr. 9, med gode chancer for også at komme i finalen. Det er bare suverænt!
DBfs turneringer:
I 3. division blev Søren Holsts hold nr. 7.
I damedivisionen vandt Helle Simon Elbros hold sølvmedaljer, Frølich nr. 5 og Jytte
Dahl nr. 9.og i 2. division deltog Lene og Sandy på et hold, der placerede sig i den
nedre del af feltet.
Mellemrække 1 blev vundet af Michael Soetmanns hold, der herefter rykker op i 3.
division.
Der er Ballerup spillere med på 4 andre hold i Mlmrk. 1, men ingen af dem skal
deltage i oprykningsspillet til 3. div. Det er således, at 6 hold – 3 fra Kreds 2, 2 fra
København og 1 fra Bornholm - spiller om yderligere 2 pladser i 3. division.
I mlm. Række 2 X deltog der spillere fra BBC på 2 hold, men heller ikke her var der
nogen der rykkede op.
Og i mlm. Række 2Y deltog der kun spillere fra BBC på 1 hold der heller ikke rykkede
op.
I distriktets holdturnering deltog BBC kun med næstformandens hold i serie 2, hvor
holdet blev nr. 3.

Parturneringer:
I distriktets damepar kvalifikationsturnering blev Anni og Lisbeth nr. 4 og
kvalificerede sig dermed som de eneste fra BBC til finalen i Svendborg. Lene og
Sandy blev nr. 6, Helle Elbro og Kate Reiter blev nr. 7, og Christa nr. 11, men ingen af
disse gik videre til Svendborg.
Åben par finalen:
De 13 bedste par går videre til DM i Svendborg, og her kvalificerede 9 ud af 11 BBC
spillere sig til finalen. Michael Soetmann blev nr. 3 sammen med Jens Krusaa, som
han skal spille med i BBC i næste sæson. Resten kom lige efter.
Mixed par finalen:
Her deltog 11 spillere fra BBC, og 10 af disse kvalificerede sig til DM i Svendborg.
Helle Elbro og Frank Påskesen vandt finalen, og resten kom lige efter.
Sommerbridge:
Igen i år kan man spille sommerbridge i BBC. Prisen er uændret 50 kr. pr. aften eller
300 kr. for hele sæsonen, der løber over maj, juni og august måned. Der ligger
tilmeldingslister oppe på disken til de næste 3 tirsdage. Arne har påtaget sig at stå
for tilmeldingerne, selvom han jo som muligvis bekendt stopper i bestyrelsen efter
denne sæson.
Årets klubmestre
Parturneringen blev for første gang vundet af Jytte og Peter, skarpt forfulgt af Kaj og
Jens på 2. pladsen og Anne Marie og Ole på 3. pladsen. Der er flaskepræmier til disse
3 par, og de vil blive overrakt lige efter spisningen. Vinderparret bedes komme op og
modtage deres velfortjente medaljer
Holdturneringen blev vundet af Oles hold sammen med Anne Marie og Kaj og Jens
med en pæn margen til nr. 2, som blev Frank Påskesen med Henrik Rübner og Kim
og Lars. Nr. 3 blev Helle Elbros hold med Torben Sværke, Michael Miller og Michael
Soetmann. Der er flaskepræmie til de nævnte hold, som vil blive overakt efter
spisningen. Men først vil vi gerne se vinderholdet heroppe for at modtage deres
medaljer.
Til slut har jeg en lidt sørgelig meddelelse, idet både Arne og Erik stopper i
bestyrelsen efter henholdsvis 14 og 9 års virke. Hverken trusler eller lokkende løfter
– herunder flere kvinder i bestyrelsen - har formået at få dem til at ændre deres
beslutning.

Den resterende bestyrelse vil alligevel gerne takke de herrer for deres strålende
indsats og vil gerne overække dem en lille opmærksomhed som en beskeden tak for
deres virke. Men først vil jeg da lige nævne, at d’herrer udover at varetage deres
poster som hhvs. sekretær og kasserer, har påtaget sig mange andre opgaver.
Således har Erik utallige kørt til vores vinhandler og hentet kassevis af vin, og på
rigtig krejlermaner har han ofte opnået nogle fede rabatter. Erik har desuden
repareret vores bridgemates, når de var gået i stykker i stykker. Arne har forestået
tilmeldinger tril alle vores turneringen, og har hevet substitutter op af jorden,
uanset hvor de havde gemt sig. Uden for referat har han også ’fisket’ medlemmer
fra andre klubber, når de deltog i et af vores arrangementer. Og han har ofte været i
stand til at ryste op med et par, hvis der var afbud eller udeblivelser til
sommerbridge og andre eksterne turneringer.
Og begge de herrer har op imod jul hjemsøgt alverdens supermarkeder og hamstret
flasker, chokolade og alskens lækkerier til vores julelotteri.
Så den kommende bestyrelse har en række udfordringer, kan man vist roligt
konkludere.
Med tilbage til gaverne:
Som alle ved, er Arne er storforbruger af rødvin, så han får nogle flasker af en
rimelig god kvalitet.
OG Erik, der jo er lidt af en kunstner i et køkken, modtager et gavekort til en
restaurant i nabolaget, hvor han og fru Hanne kan nyde en udsøgt frokost eller
middag.
Jeg vil endvidere takke den øvrige bestyrelse, spilleudvalget, festudvalget og
turneringslederne og naturligvis hele bridgelærerholdet for deres store indsatser i
det forløbne år. Og ligeledes de medlemmer, der kommer og hjælper med at stille
op før spillet. Vi kunne ikke drive klubben uden alle disse frivillige hjælpere. Så tak
for jeres indsats.
Og husk, det er aldrig for sent at melde sig som hjælper til diverse arrangementer!

