Generalforsamling i Ballerup Bridge Club
Tirsdag den 1. maj 2007
Formandens beretning.
Lokalesituationen og den daglige drift
Her i vores jubilæumsår er der faktisk ikke ret meget at berette om. Vores lokaleforhold
er uproblematiske og forholdet til kommunen må nærmest betegnes som værende rigtig
godt.
Det største problem vi har, er faktisk at få reguleret trafikken for dem, der nu skal
udenfor for at ryge.
Og det kører bare i forhold til daglige leder, Mona Hansen.
Lærke har overtaget efter Nikolai, der dog har været her et par gange, hvor hun har
været forhindret, og det har fungeret fint. Og så er det hendes fødselsdag i dag.
Og Arne har sørget for kager undtaget når han har været på Sicilien. Selv om Arne gør
det upåklageligt, overlader han gerne tjansen til et andet tjenstvilligt medlem.
På oprydningsfronten fungerer det også rigtig godt.
Anskaffelse af kortblandemaskine
Som flere sikkert husker vedtog vi sidste år at anskaffe en kortblandemaskine. Det var
før vi fandt ud af, at den faktisk først kunne leveres her til foråret. Faktisk har vi ikke
fået den leveret endnu, men håber stadig for sommerbridgen.
Som det sikkert huskes, afholdt vi i november en ekstraordinær generalforsamling, hvor
vi besluttede at anskaffe bridgemates, når vi nu ikke kunne få kortblandemaskinen.
Disse har været en stor hjælp for især turneringslederen i hans resultatformidling, idet
han nu slipper for at indtaste mere end 1000 resultater pr. spilleaften.
Bridgemates’ene (med computer) kostede ca. 40,000 kr., og anskaffelsen af en
kortblandemaskine koster yderligere ca. 20,000 kr. hvortil kommer kort og mapper, som
vi dog alligevel skulle have anskaffet da de gamle er ved at være for slidte. Bestyrelsen

vil derfor under punkt x indstille til generalforsamlingen, at kontingentet for den
kommende sæson hæves med 100 kr. Det er bestyrelsens opfattelse, at dette beløb
sammen med en besparelse i den næste sæson på ca. 10,000 kr. vil være tilstrækkelig til
at finansiere dette ekstraindkøb, uden at klubben af den grund drænes for likviditet. Men
det er naturligvis den kommende bestyrelse der suverænt afgør dette spørgsmål. Den
afgående kan alene komme med en anbefaling.

Forholdet til distrikt og forbund
Generalforsamlingen i distriktet finder først sted på torsdag den 12. maj og jeg kan
derfor ikke referere fra dette møde. Det vides dog, at kontingentet til distrikt og kreds
foreslås at skulle stige med 6 og 3 kr.
Så vidt vides fortsætter Ole Larsen som formand, hvorimod et par af
bestyrelsesmedlemmerne træder ud.
Tu-leder.
Lars Jensen har også i denne sæson fungeret som tu-leder. Og det har fungeret
upåklageligt. Lars har sagt ja til at fortsætte også i næste sæson, og det siger i tak for, og
kvitterer med en flaske ildvand.

Eksterne arrangementer
1. Barometerturneringen
Den årlige barometerturnering blev afholdt den 30. september sidste år. Vi var i år tre 8
bordsrækker, hvilket er en behagelig størrelse.
Takket være vore sponsorer gav turneringen alligevel et pænt overskud.
I år spilles barometerturneringen den 29. september, og det er en jubilæumsturnering, så
sæt et X i kalenderen.
2. kval. turneringer
Vores åben par og mixed par kvalifikationsturneringer havde til gengæld endnu større
tilslutning end i tidligere sæsoner. I åben par var der 18 deltagende par, og halvdelen gik
videre til distriktsfinalen. Af disse 9 par var de 6 fra BBC, hvilket var meget flot. Og et
af disse par, nemlig Knud Breum og Nils Boie-Claussen, blev faktisk distriktsmestre.
Tre hele og to halve par kvalificerede sig til deltagelse i Vingsted.

I mixed par måtte vi oprette to parallelle turneringer med hver 16 par. Af de 14 par der
gik videre til distriktsfinalen var der 7 hele og et halvt par der gik videre til
distriktsfinalen.
Mixed par finalen blev afviklet her i lokalerne den 14-15. april, og den var en stor succes
for klubben og for klubbens deltagende spillere, idet alle Ballerup par, bortset fra et,
kvalificerede sig til DM i Vingsted, nogle godt nok kun fordi højere placerede ikke
ønskede at deltage i Vingsted. Men alligevel! Og arrangementet gav BBC en
ekstraordinær indtægt på hele 5300 kr., bl.a. takket være de frivillige hjælpere, som
bestyrelsen gerne endnu en gang vil sige tak for.
3. Sommerbridge
Vi gentager i år de foregående års princip om at udstede sæsonkort til hele
sommersæsonen. Igen i år fastholder vi prisen til 200 kr., hvilket svarer til ca. 16,66 kr.
pr. aften. Det er da billigt! Når man dertil lægger, at I får gratis kaffe og brød,
bronzepoints og vinpræmier oveni, lyder det som et tilbud man ikke kan afslå. 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 200 kr. Det kunne jo være at de fik lyst til
at spille her i klubben! I sidste sæson gav sommerbridgen et overskud på ca. 5.200kr.
Medlemssituationen i den kommende sæson
Dette bringer mig videre til næste punkt, nemlig medlemssituationen for den kommende
sæson. Igen i næste sæson vil være 128 spillere, og vi har stadigvæk nogle par på
venteliste.
Der mangler kun et par makkerkonstellationer, før det hele er på plads. Medlemmerne
har indtil 1. juni til at melde tilbage, om de ønsker pladsen. Ellers går pladsebn videre til
et par på ventelisten. et
Spillernes opnåede resultater
Klubben har efterhånden mange spillere, der deltager i eksterne turneringer, og jeg vil
derfor kun gennemgå dem summarisk:
I mellemrække 1 blev Aage Michelsens hold nr. 7 og Finn Achtons hold nr. 6. Thomas
og Lars spillede på et hold, der blev nr. 10.
I mellemrække 2Y blev Michael Rübners hold nr. 2, mens et hold med Knud og Henrik
blev nr. 4. Nils boie Claussens hold blev nr. 10. I ml. række 2 X deltager Kaj Sørensen
på et hold der blev nr. 5.

I Distriktets serie 1 deltog Bent og Anne på Poul Nerstings hold og de blev nr. 2. I serie
2 havde BBC 3,5 hold med af 8 i alt, og det blev da også et af disse der vandt, nemlig
formandens hold.
I pokalturneringen har vi kun Knud og Henrik og Steffen og Bent tilbage, I 6. runde skal
de en tur til Bornholm hvor de skal møde et 3. div. Hold.
Parmesterskabet blev i år vundet af Finn Achton og Peter Mossin, og holdmesterskabet
blev vundet af de ”sædvanlige” nemlig Finn Achton, Peter Mossin, Lars Fugl, og Kim
Jonassen.
Vi vil gerne bede de stolte vindere komme herop og modtage det synlige bevis på
mesterskabet. Flaskepræmierne vil blive uddelt under spisningen.
Som bekendt runder klubben de 40 år i år. Dette skal fejres på behørig vis. Som vel alle
husker har vi i de seneste år sat nogle penge til side til at festligholde dette jubilæum.
Selve festen finder sted den 3. november, så sæt et kryds i kalenderen.
Og vi har faktisk et medlem, der har været med hele vejen igennem, nemlig Helga
Lønsted. Desværre har Helga meddelt os at hun stopper efter denne sæson. Vi synes hun
skulle have tage t de næste 10 år med. Vi håber dog stadig at se Helga som substitut en
gang imellem 40 år, og jeg vil gerne bede Helga om at komme op og modtage et par
flasker som en beskeden tak fordi hun var med til at stifte klubben og for den indsats
hun i mange år lagde i bestyrelsen.
Så kommer vi til en lidt mere trist begivenhed, nemlig at vi skal sige farvel til begge
knuderne, eller store Knud og lille Knud (gæt selv hvem!), der har valgt at træde ud af
bestyrelsen efter mange års tro tjeneste. Det har resten af bestyrelsen været meget kede
af, da vi har haft et helt ekstraordinært godt samarbejde. Det vil jeg og resten af
bestyrelsen gerne sige jeg begge rigtig mange gange tak for, I vil blive savnet. I har dog
begge indvilliget at være med til at køre sommerbridgen i år.
Og Knud Breum har sagt ja til at fortsætte som klubbens webmaster, og dermed fortsat
stå for at vedligeholde klubbens hjemmeside og indberette mesterpoint til DBF.
Vi vil gerne takke jeg begge med en vingave, som vi håber I vil nyde i gode venners lag
og sende en venlig tanke til den gamle klub. I vil dog stadig kunne møde dem begge til
daglig i klubben, da de selvfølgelig fortsætter som aktive spillere.

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, rækkeledere samt spilleudvalg. Og en særlig tak til det
nyetablerede festudvalg, der består af Jan, Inger, Elise og Niels fra bestyrelsen. Og husk:
det er aldrig for sent at melde sig som hjælper til diverse arrangementer!

Carl-Johan Mortensen

