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Klubbens økonomi
Grundet en fejlberegning i forbindelse med de ændrede kontingentsatser til DBf er beløbet indbetalt
af medlemmerne større end anført i budgettet. Det endelige regnskab forventes at udvise et
overskud på få tusinde kroner.
Budget/kontingenter 2012-13
Trods forventede stigninger på stort set alle udgiftsposter, og en tilstræbt målsætning om forøgelse
af klubbens formue til fremtidig anskaffelse af nyt materiel, besluttedes det, at foreslå uændrede
medlemskontingenter for den kommende sæson.
Klubbens Bridgemates ”hænger”, og skal repareres, idet nogle følere under hver tasteoverflade skal
udskiftes. Udgiften hertil er overkommelig, men opgaven med udskiftning/efterkontrollering er
meget tidskrævende.
På sigt skal der anskaffes nye, forbedrede udgaver af Bridgemates. Det bliver en enorm udgift for
klubben, og formuen skal forinden forøges væsentligt.
Kontingentet opkræves også fremover via PBS.
Kontakt til kommunen
Der er i 2011 oprettet et Brugerråd for Tapeten med repræsentanter fra de mange klubber, som i
ugens løb benytter Tapetens mange lokaler.
Medlemssituationen
Nogle få spillere stopper i klubben, og makkeren har fundet en løsning ved skift til et andet medlem
af klubben eller en ny spiller udefra. Ingen hele par har udmeldt sig. Der er par på ventelisten, så der
også i næste sæson er 144 spillere.
Evalueringer
Undervisning: Der blev i denne sæson ikke gennemført undervisning. Der er næppe tvivl om, at
mange medlemmer ønsker at få tilbuddet om undervisning. Bestyrelsen overvejer, hvad der kan
gøres i denne henseende, og er meget åben for forslag fra medlemmerne.

Klubheats: I Åben-par deltog 40 spillere, heraf 27 aktive spillere fra BBC. I Mix-par var 72 spillere
tilmeldt, heraf 29 aktive fra BBC. Alle med plusscore er kvalificeret til at deltage i distriktets
finaler.
Sommerbridge: Godt 1100 spillere mødte op i løbet af sommeren (gennemsnitlig 43 par pr. aften).
Det var en lille deltagerforøgelse i forhold til sommeren 2010, hvor klubben oplevede en forøgelse
på cirka 42% i forhold til 2009. En enig bestyrelse besluttede, at tilbyde samme vare til samme pris
for den kommende sommer.
Juleafslutningen: År efter år en festlig aften, hvor medlemmerne mødes ”på tværs” af de normale
rækkeopdelinger. 120 spillere inkl. et par gæster mødte op, flere end nogensinde tidligere. Langt de
fleste gav udtryk for tilfredshed med en fin, fin aften, men der indløb dog en enkelt skriftlig klage
over et menupunkt, og det vil bestyrelsen naturligvis efter bedste evne forsøge at følge op på.
Holdturneringen: Enkelte spillere har givet udtryk for, at løsningen med en halv C-række ikke
opleves som ideel. Alle aktive spillere, i alle rækker, bør være mest muligt tilfredse med klubbens
tilbud. Såfremt spilleudvalget finder det gennemførligt, kan der med de nuværende 36 hold i
klubben måske foretages en ændring i rækkeopdelingen, f.eks. ved inddeling/seedning af spillerne i
3 lige store rækker med en øvre/nedre halvdel af hold i hver række.
Sommerbridge 2012
Uændret i forhold til de seneste år. Arne indsender annonce til Dansk Bridge.
Ballerupturneringen den 29. september 2012
Grundet klubbens 45 år på bagen er det i år en guldpointturnering. Der forventes mange
tilmeldinger, og pladsforholdene, specielt i forbindelse med den store spisepause, kan volde
problemer. Bestyrelsen forsøger at finde en løsning, enten med adgang til flere lokaler, eller
begrænset deltagerantal.
Generalforsamling den 1. maj
Med en enkelt undtagelse siger alle på valg ja til genvalg.
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