Generalforsamling i Ballerup Bridge Club
Tirsdag den 24. april 2018
Formandens beretning

Lokalesituationen og den daglige drift.
I denne sæson opnåede vi hvad vi har kæmpet for i mange år, nemlig at lille sal ikke
længere er et udlejningslokale tirsdag aften (og mandag eftermiddag). I efteråret
havde vi en prøveperiode på 1,5 måned, derefter blev spørgsmålet Tget op i
kommunalbestyrelsen og i december modtog vi den glædelige nyhed, at vi ikke
længere skulle vige lokalet for en udlejning.
Vi har et godt samarbejde med Tapetens daglige leder, Michel Hansen, og lige før jul
tilbød han at købe nye borde til klubberne, og det var vi naturligvis glade for. Knapt
så glade var vi, da vi løftede på de ny borde og konstaterede, at de er betydeligt
tungere end de gamle træborde. Så vi må se at få dem slidt ned så hurtigt som
muligt.
Mathias har stået op opstilling, kortblanding og kaffebrygning, og det fortsætter han
også med i den kommende sæson, og det er vi meget glade for.
Medlemssituationen i den kommende sæson
Målet er fortsat at blive 128 aktive medlemmer. Der har dog været en del
udmeldelser og nogle par har splittet op og disse ``singler`` er i færd med at finde
nye makkere. Det er således, at disse spillere har indtil 1. maj til at finde en ny
makker, og efter denne dato tildeles de resterende pladser efter først til mølleprincippet. I øjeblikket mangler vi 4-6 par før vi er fuldtallige, så der lidt tid endnu til
at finde en ny makker.
Undervisning
Der har i det forløbne år været gennemført to kurser.
Et fortsætterhold, hvor Jesper og Ege har ført et dedikeret hold videre. Vi har været
så heldige at se et par stykker fra holdet som faste spillere om tirsdagen allerede i
denne sæson. Mange tak til Ege og Jesper for deres store indsats med at introducere
holdet til bridgen over de sidste to år.

Vi har også atter i år haft et begynderhold. Det har været bestyret af Poul Erik og
Helle, der er ny bridgelærer. Anders Hagemann har - igen i år og uden at være
medlem af klubben - været en meget trofast hjælpelærer. En enkel person fra
begynderholdet er allerede startet som fast spiller her i klubben, og et par har meldt
sig til at spille fast fra september.
Så det har været en effektiv og kompetent indføring i bridgens veje og vildveje, som
Poul Erik og Helle har stået for. Også tak til Poul Erik og Helle - og Anders - for deres
store arbejde.
Efter fast begynderundervisning i nu en årrække har vi efterhånden støvsuget det
umiddelbare grundlag for kursister i Ballerup og omegn. For at sikre et begynderhold
af en vist størrelse - 16 ville være godt - er vi gået i samarbejde med FOF, så vores
kursus nu også tilbydes via deres katalog. Vi håber på den måde at kunne komme
lidt bredere ud.
Til næste år tilbyder vi kun et begynderkursus, men håber således på kritisk masse til
at kunne føre det videre til et fortsætterhold.
Forholdet til distrikt og forbund
Distriktets generalforsamling blev afholdt den 24. marts, og så vidt jeg ved deltog
der ingen fra klubben heri. Generalforsamlingen måtte suspenderes, da der ikke var
nogen der havde mod på at overtage posten som formand. Til sidst forbarmede den
mangeårige tidligere formand, Ole V. Larsen, sig og påtog sig opgaven. Som især
ældre medlemmer vil vide, var Ole i mange år turneringsleder i BBC. 25 år!
Kontingentet til distriktet er nedsat med 3 kr. til 7 kr. og kontingentet til Kreds 2 er
uændret 3 kr. kontingentet til forbundet skulle være uændret.
Tu leder og BC ansvarlig
Finn er fortsat turneringsleder og vil også gerne fortsætte i den kommende sæson.
Vi kvitterer for indsatsen med et par flasker rødvin.
Også Knud Breum, vores BC boss, fortsætter i det nye år. Det takker vi for med en
flaske til kaffen.
Klubben fejrede sit 50 års jubilæum sidste år med dels en velbesøgt
jubilæumsturnering, dels ved en fest for medlemmer med påhæng med spil, middag
sang og taler og dans efterfølgende, og ikke mindst fri bar. Det var en gevaldig god
fest, det synes i hvert fald de af os, der er i stand til at huske den.

Opnåede resultater i denne sæson
Martin Buch og Jacob Søegaard, der begge er passive medlemmer i BBC, blev nr. 4 i
2. division.
I 3. division havde vi spillere på flere hold. Bedst blev Søren Holsts hold der på 3.
pladsen kun var en plads fra oprykning til 2. division. Michael og Henrik Rübner blev
nr. 5 på Steen Jacobsens hold. Desværre måtte Jens Krusaa’s hold forlade 3. division
efter kun en sæson i dette selskab.
I 1. division for damer vandt Anne Marie Frölich som tidligere nævnt DM, medens
Helle Elbro blev nr. 4.
I 2. division for damer vandt Jette Aabros hold og rykker op i 1. division i næste
sæson. Jytte og Christa blev nr. 5 på et andet damehold, og der deltog yderligere et
damehold fra BBC.
I Mellemrække 1 blev Torben Sværke nr. 3 og skal deltage i oprykningsspillet om 3
pladser i 3. division. 6 hold (3 fra Kreds 2, 2 fra København og 1 fra Bornholm) spiller
om de tre pladser.
Finn Achtons BBC hold (Finn, Rudi, Lars, Kim, Michael Miller og Paw) blev nr. 5 og
skal derfor ikke deltage i oprykningsspillet i år. Anne Marie Frölichs hold (A.M,
Christoffer, Kaj og Jens) blev nr. 8.
I mellemrække 2 X blev Bent Jacobsens hold (Steffen, Knud og Henrik) nr. 4 og Helle
Elbro og Niels Anker blev nr. 8.
I mellemrække 2Y blev et hold med formanden og Torben Lauritzen på holdet nr. 1
og rykker således op i mlrk. 1.
Overraskende, fordi holdet inden de sidste 2 kampe lå nr. 3 og ikke havde et specielt
nemt program, men første slog vi en konkurrent pænt stort, og i sidste runde vandt
vi stort over nr. 1, og samtidig fik vi stor hjælp af Aage Michelsens hold der også
vandt stort over den største konkurrent til 1. pladsen. Aages hold blev nr. 7 i
rækken.
Klubholdturneringen
Vi har tidligere nævnt, at BBC vandt bronze ved DM for Klubhold. Det var ganske vist
4 stærke passive medlemmer, der spillede, men det var kun fordi Kim og Lars skulle
på Wembley og se amerikansk fodbold den weekend. I år spilles der ikke en

indledende runde pga. manglende tilslutning, men alene en finalerunde. Den spilles i
september.
I pokalturneringen har BBC spillere med i 16. dels finalen, der spilles i maj. Det er
Rudi Bjerregaards hold, og Jens Krusaa’s hold der nu får fornøjelsen af at vinde over
hver sit divisionshold.
Distriktets parturneringer:
Åben par finalen:
Her besatte BBC de tre første pladser, med Rudi Bjerregaard og Paw Algran som
vindere. I alt kvalificerede 17 BBC’ere sig til DM i Svendborg. Over halvdelen af de
deltagende 40 spillere var fra BBC.
I mixed par finalen kvalificerede 10 spillere fra BBC sig til DM i Svendborg.
I BBC afholdt vi et lidt dramatisk klubheat, idet Kommunen havde lejet/udlånt
lokalet til en tamilsk fødselsdagsfest med 200 deltagere samtidig med at vi havde
booket lokalet. Det lykkedes mod alle odds at få fat i et andet egnet lokale og flytte
samtlige spillere, spillemateriel, kaffe, etc., etc., til dette lokale med kun en lille
times forsinkelse.
BBC’s egne klubmestre
Parturneringen:
Henrik Rübner – Helle Elbro
Holdturneringen:
Anne Marie Frölich, Christoffer Hansen, Kaj Druedal og Jens Galsgaard.
Ingen af disse kunne desværre være tilsted i dag.
Til slut vil jeg sige tak til mine bestyrelseskolleger, og spilleudvalget, festudvalget og
alle underviserne, og alle de frivillige hjælpere der hver aften giver en hånd med ved
oprydningen.
En særlig tak vil jeg rette til Anni, der nu træder ud af bestyrelsen, for hendes 4 års
arbejde i bestyrelsen og vil på bestyrelsens vegne overrække en gave til hende. Vi vil
især huske Anni som den, der satte den bridgeundervisning i BBC i gang, der nu har
kørt i efterhånden 4 sæsoner.
Og husk, det er aldrig for sent at melde sig som hjælper til diverse arrangementer!

.

