Generalforsamling i Ballerup Bridge Club
Tirsdag den 3. maj 2011
Formandens beretning.

Lokalesituationen og den daglige drift
Vi har stadig problemer med kommandovejen i forholdet til kommunen.
Kommunen har indført et elektronisk lokalefordelingssystem. Problemet er
bare, at det ikke altid virker. Vi fik ad omveje at vide, at lokalet var udlejet
den 22. marts. Men klubben fik intet at vide. En henvendelse til
Kulturforvaltningen bekræftede at lokalet var udlejet. Herefter blev lejemålet
aflyst igen, men det fik vi heller ikke at vide. Men takket være BBCs
ihærdige efterretningschef, Arne, fik vi nys om det hele, så vi spillede bare
som
om
intet
var
sket.
En efterfølgende forespørgsel hos kommunen om, hvad der gik galt, er fortsat
ubesvaret. På vores sidste undervisningsdag den 12. april gik det også galt,
der var det bookede undervisningslokale ikke blevet åbnet. Heller ikke dette
har det indtil nu været muligt at få en forklaring på.
Mathias Reker står fortsat for opstilling, kaffebrygning og kortblanding, og
det kører bare helt upåklageligt..
Medlemssituationen i den kommende sæson
Vi har i efterhånden en del år haft en stadig længere venteliste til optagelse i
klubben. Men det er for de ventende en uholdbar situation og de vil
naturligvis søge andre græsgange, hvis de ikke kommer ind. Bestyrelse og
Spilleudvalg har drøftet situationen, og der er et klart flertal i disse organer
for at udvide klubben med 4 borde, således at vi fra næste sæson bliver 144
aktive spillere hver tirsdag.
Det er en uhørt positiv situation vi står i, henset til, hvor mange klubber der

for tiden mister medlemmer eller sågar helt lukker. Forrige år lukkede
Rungsted, og i år lukker Hillerød Bridge Klub. Jeg vil gerne have lov at citere
fra den mail, jeg fik fra spilleudvalgets formand, Aage Michelsen.
”Jeg synes, at der er mange argumenter for en udvidelse. Mange klubber
kæmper for at bevare deres medlemstal, og nogle klubber kæmper endog for
at overleve. BBC er i den fantastisk gunstige situation, at mange betragter
klubben som en attraktiv klub, såvel socialt som sportsligt. Derfor er der
søgning til klubben, og hvis vi benytter os af det, så vil vi få en klub, der vil
være endnu mere attraktiv. Man skal sanke til lade i de gode år, så der senere
er noget at tære på, hvis tiderne skulle ændres.
Da jeg startede i BBC, var BBC totalt ukendt i Nordsjællandsdistriktet og i
Kreds 2. I dag er BBC vel en af de stærkeste klubber i distriktet, og mere end
halvdelen af A-rækkens spillere optræder i mellemrækken. Det er en
udvikling, der ikke er kommet af sig selv, men skabt gennem mange
medlemmers arbejdsindsats gennem mange år. Jeg synes, at vi skal forsøge
at fortsætte denne udvikling - og ikke hvile på laurbærrene.”
Bestyrelsen vil gerne gøre disse ord til deres og vi håber på medlemmernes
opbakning til denne udvidelse.
Spilleudvalget vil hen over sommeren fremkomme med forslag til, hvorledes
en rækkeinddeling kan foretages. Resultatet heraf vil fremgå af medlemsudsendelsen, der som sædvanlig vil være klar til udsendelse i begyndelsen af
august 2011.
I øvrigt er alle spillere på plads til næste sæson.
Ny kontingentstruktur i forbundet
Sidste år indførte forbundet ny kontingentstruktur, som afskaffede de
dobbelte medlemsskaber. Fremover er man tilmeldt én klub som primær
klub, og – hvis man spiller mere end ét sted – den eller de andre klubber som
sekundære. De samme regler gælder også for passive medlemmer, idet
forbundet ikke skelner mellem aktive og passive medlemmer. Forbundets

beslutning blev vedtaget efter vores generalforsamling, hvor vi fastsatte
kontingentet for denne sæson. Der vil derfor for de fleste medlemmer blive
tale om en efterregulering af kontingentet. De kommende kontingentsatser
fremlægges under punkt 5.
Forholdet til distrikt og forbund
Generalforsamlingen i distriktet finder sted på torsdag, så der er ikke noget at
rapportere om på nuværende tidspunkt. Bestyrelsen forventes dog at
fortsætte, og der arbejdes også på at finde et nyt spillested til
holdturneringerne.
Tu-leder.
Finn Achton har i denne sæson fungeret som over-turneringsleder og har
også ved flere lejligheder genopfrisket en række etiske og spillemæssige
regler.
Vi vil gerne takke for at påtage sig dette arbejde, og vi vil gerne kvittere
herfor med et par flasker rødvin.
Vi er fortsat så heldige at have Knud Breum, som aften efter aften kommer
en halv time før alle andre og sørger for, at aftenens turnering bliver afviklet
gnidningsløst. Knud sørger også for resultatformidling på nettet, og
administration af vores medlemsliste og indberetning af mesterpoints. Og så
er Knud en af krumtapperne under vores sommerturneringer. Og Knud har
givet tilsagn om at fortsætte som webblæksprutte.
Det vil vi gerne kvittere for med en flaske tørvedråber fra Islay.
Eksterne arrangementer
1. Barometerturneringen

Vores barometerturnering blev afholdt den 25. september. Det blev denne
gang til 3 rækker a 18 par, 12 par flere end sidste år. Den gav - som
sædvanligt - et pænt overskud, ikke mindst takket være vores sponsorer, jeg
også i dag vil takke for deres flotte præmier.
I år spilles barometerturneringen lørdag den 24. september, så sæt et X i
kalenderen. Lokaler er allerede bestilt.
2. Kvalifikationturneringer
I åben par klubheatet var der 20 par til start, og 5½ balleruppar kvalificerede
sig til distriktsfinalen, og to hele og to halve BBC par går videre til DM i
Vingsted.
I mixed par heatet var der 24 par til start, fordelt i to rækker. Heraf gik 7
BBC par videre til distriktsfinalen, og 2 BBC par kommer med til DM i
Vingsted.
3. Sommerbridge
Sidste års sommerbridge slog alle tidligere rekorder, både mht. spillerantal og
resultatet.
Vi gentager i år de foregående års princip om at udstede sæsonkort til hele
sommersæsonen. I år er der hele 13 spilleaftener, men prisen er fastholdt
uændret til 300 kr. for sæsonkortet – det er så lidt som 23 kroner pr gang,
hvis du kommer alle 13 gange. For en enkelt aften er prisen kr. 45.
Der ligger tilmeldingsskemaer i baren til de næste par gange. Skriv jer på og
få det fulde udbytte af tilbuddet! Også spillere udefra kan spille for 300.
Spillernes opnåede resultater:
Årets klubmestre
I år blev parturneringen vundet af Lars og Kim, skarpt forfulgt af Kirsten og

Michael. Vinderne bedes komme herop og modtage de prægede 24 karats
medaljer.
Holdturneringen blev vundet af Lars, Kim, Finn og Peter i et tæt opløb med
Knud Breum og Kaj Druedal.
Vi vil gerne bede de stolte vindere komme herop og modtage det synlige
bevis på mesterskabet. Flaskepræmierne vil blive uddelt under spisningen.
Klubben har efterhånden mange spillere, der deltager i eksterne turneringer,
og jeg vil derfor kun gennemgå dem summarisk (pænt ord for at glemme
nogen):
Knud Breum, Ploug, Steffen og Bent har kvalificeret
distriktsmesterskabet for klubhold, der spilles i september måned.

sig

til

I mellemrække 1 blev Finn Achtons hold nr. 3, og formanden, Niels og
Torben Lauritzen’s hold må en tur ned i mellemrække 2.
I mellemrække 2 X blev Aage Michelsens hold nr. 7 og i mellemrække 2Y
blev Bent Jakobsens hold også nr. 7.
I Pokalturneringen er der ingen hold tilbage, så vidt jeg har kunnet
konstatere.
I Distriktets serie 1 og 2 deltog der flere spillere fra BBC, men der var ingen
der rykkede op i rækkerne.
Vi har igen i år gennemført et lidt reduceret undervisningsprogram.
Deltagelsen i denne sæson har været mindre end tidligere, men om det er
udtryk for, at I alle føler jeg godt klædt på rent systemmæssigt, eller om
undervisningen skal have et andet indhold, det vil vi gerne høre jeres mening
om. Men indtil videre er det hensigten også at tilbyde undervisning i den
kommende sæson.

Jeg vil gerne takke Aage og Poul for deres indsats, og håber naturligvis, at de
vil tage endnu en tørn i den nye sæson. Vi takker med et par flasker til hver.
Til slut vil jeg endnu engang takke alle mine bestyrelseskolleger for et rigtig
godt år, og den samme tak vil jeg rette til alle de frivillige hjælpere, der ofte
kommer tidligt og hjælper med at gøre klar, og tillige en tak til rækkeledere
og spilleudvalg.
Og husk: det er aldrig for sent at melde sig som hjælper til diverse
arrangementer!
Carl-Johan Mortensen

