Generalforsamling i Ballerup Bridge Club
Tirsdag den 28. april 2015
Formandens beretning.

Lokalesituationen og den daglige drift
Som alle vist har konstateret, blev den 14. og 21. april aflyst. Det kunne vi
leve med, da sæsonen stort set var afsluttet. Værre var det så, at vi også fik
aflyst både den 28. april og den 5. maj. Og begge dage var Store Sal også
udlånt.
Men takket være Jim og Niels, lykkedes det at låne dette lokale så vi kunne
fastholde generalforsamlingen til den planlagte dato.
En anden truende aflysning blev afværget, da et møde med ’en Poul Nyrop’
blev flyttet til Store Sal. Det var også Niels der sørgede for det.
Vi har fortsat et godt samarbejde med Tapetens nye leder, Michael Hansen
og det er fortsat Mathias Reker, der står for opstilling, kaffebrygning og
kortblanding, og det kører bare helt upåklageligt.
Mathias har også lovet at hjælpe os i den kommende sæson.
Medlemssituationen i den kommende sæson
Vi har igen i år været 144 spillere i klubben og afviklingen af turneringerne
er gået nogenlunde gnidningsløst, ikke mindst takket været vores BC boss,
Knud Breum, og hele holdet af turneringsledere der beredvilligt træder til,
når det kræves.
Vi har her i slutningen af sæsonen oplevet mange udmeldelser og lige her og
nu regner vi ikke med at blive mere end 128 spillere også i næste sæson,
medmindre det vælter ind med nye medlemmer i løbet af sommeren.

Spilleudvalget vil før sæsonstart indplacere de nye medlemmer og nye
parkonstellationer.
Som det allerede blev nævnt sidste år, må medlemmerne i klubben være
indstillet på, at det ikke altid vil være muligt at anvende de sædvanlige regler
for op- og nedrykning. Ingen ved, hvor mange der i næste sæson melder sig
ind eller ud. BBC’s medlemsantal er ikke stationært. Fra sæson til sæson er
spilleudvalget derfor nødt til at tage stilling til, hvordan opgaven med
rækkeinddeling bedst løses.
Medlemsundersøgelse
Klubben gennemførte i 2014 en medlemsundersøgelse. Resultatet, der er
offentliggjort på hjemmesiden, har været diskuteret af bestyrelsen:
1. Forplejning på spilleaftener
Der er generel tilfredshed med forplejningen, selv om en del har opfordret til,
at småkagerne droppes. Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi i forbindelse
med den nye sæson forsøger en ny model: der tilbydes kage én gang om
måneden men af en bedre kvalitet. Dog er det en forudsætning, at et eller
flere medlemmer vil stå for det.
Derudover vil bestyrelsen igen forsøge at finde en løsning på holderne, der
ikke passer med krusene – eller omvendt.
2. Lokalerne
Der var til dette spørgsmål mange kommentarer og gode forslag, der specielt
gik på at reducere spilletiden, da støjen stiger markant op til skift eller pauser.
Bestyrelsen opfordrer Spilleudvalget til at se på mulighederne.
3. Juleafslutningen
Det er besluttet permanent at droppe kaffe og ris a la mande. Derudover vil
der blive set på en anden bordopstilling, der vil reducere den lidt hektiske
”stoleleg” i forbindelse med flytning til og fra spisning. Der vil komme en
opfordring til at ”fylde op indefra”.

4. Generalforsamlingen
Bestyrelsen vil fremover gøre mere materiale tilgængeligt via hjemmesiden,
så orienteringspunkterne kan reduceres i tid.
5. Turneringsform
Der bliver fremlagt en liste, hvor man kan angive mappenummer, hvor kort
trænger til at blive byttet. Derudover vil der blive lagt ekstra meldekort frem,
så kasserne kan suppleres med fx stopkort.
6. Brug af handicappoint
Bestyrelsen opfordrer til, at der er fuld transparens i forhold til principper for
rækkeinddeling ved sæsonstart.
7. Præmier
Bestyrelsen vil se på alternativer til vin som præmier. Evt. gavekort fra DBf.
8. Turneringsledelse
Et par personer tilbød deres assistance i forbindelse med dette punkt som
henholdsvis nøgledame og turneringsleder. De pågældende kontaktes med
henblik på at få dem ”aktiveret”.
Undervisning.
BBC tilbød for første gang i 2014/2015 undervisning for begyndere. 16
deltagere havde tilmeldt sig og mødte forventningsfulde op til den første
undervisningsaften i begyndelse af september sidste år. To faldt fra undervej
og andre to rejste udenlands de sidste par måneder, men resten fuldførte
kurset frem til slutningen af marts i år. Mange af dem deltog også i
juleafslutningen for på den måde også at introducere dem til klublivet. Der
blev undervist i Nordisk Standard efter bog 1 og bog 2. Materialet fungerede
over al forventning, da bøger, medfølgende CD, lagte spil samt øvelser
supplerede hinanden godt og gave kursisterne mulighed for at indlære for
forskellig vis. Den helt store styrke ved vores tilbud har været konceptet med
hjælpelærere. Efter gennemgang af stoffet blev der spillet ved bordene efter
lagte kort. Der sad hjælpelærere ved alle borde, så kursisterne kunne få hjælp
både at melde kortene og at spille dem. En meget stor tak til Anni, der er
primus motor i undervisningen, og også stor tak til Lisbeth Hvolby, Erik,

Niels og Arne for deres assistance som hjælpelærere. De har været den helt
store mester trumf i dette forløb.
Det er stadig uklart, hvor mange, der vil melde sig ind i klubben og spille om
tirsdagen. En enkelt sæson undervisning er nok lige i underkanten, hvis de
skal føle sig trygge nok til at spille en almindelig klubaften. Vi må overveje,
om vi skal lave et indslusningshold eller noget andet, der kan hjælpe
nyuddannede spillere til at få opbygget den nødvendige rutine i trygge
omgivelser.
I næste sæson tilbyder vi igen undervisning. Både undervisning for
begyndere hver onsdag samt et forløb over fem søndage for øvede og let
øvede spillere. Derudover vil vi tilbyde undervisning nogle tirsdage i en time
inden vi starter med at spille kl. 19:00. Omfang og niveau for denne
undervisning er ikke fastlagt endnu, men det vil blive opdelt i følgende
emner: repetition af grundsystemet, konventioner, modspil, spilføring og
bridgeteori.
Forholdet til distrikt og forbund
Distriktets holdturnering fandt i år sted hos plan b, der har lokaler på
Klampenborg Galopbane. Dette vil så vidt vides ikke blive gentaget næste
sæson, da der var noget utilfredshed med dette spillested.
Alle parfinalerne blev spillet i Slotsbridge i Hillerød.
I den kommende sæson vil alle distriktets turneringer blive afviklet i
Slotsbridge i Hillerød.
Generalforsamlingen i distriktet fandt sted den 26. marts og Finn Caspersen
blev valgt som ny formand, og Jacob Søegaard indtrådte i bestyrelsen i stedet
for undertegnede.
Tu-leder.
Finn Achton har igen i denne sæson fungeret som over-turneringsleder og har
også givet tilsagn om at fortsætte i den kommende sæson.
Vi vil gerne takke for, at han påtager sig dette arbejde og vi vil gerne kvittere

herfor med et par flasker rødvin.
Også Knud Breum, vores BC boss, har givet tilsagn om endnu en sæson. Vi
er fortsat så heldige at have Knud, 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.
Det vil vi også i år kvittere for med en flaske destillerede druer fra Frankrig.
Eksterne arrangementer
Ballerupturneringen
Vi spillede i efteråret vores Ballerupturnering, desværre kun med 20 par. Af
hensyn til store forskelle i spillestyrken blev der spillet to rækker.
Men vi forsøger igen til efteråret, og lokalet her er allerede booket til den 19.
september, så I kan allerede nu godt sætte et kryds i kalenderen. Vi har dog
besluttet, at turneringen kun bliver gennemført såfremt der tilmelder sig 24
par.
I denne forbindelse vil vi gerne i kontakt med medlemmer, der kender til
virksomheder eller forretninger, der kunne tænkes at ville være sponsorer.
Klubholdturneringen.
Distriktets klubholdturnering 2014 blev vundet af Jeppe Knappes hold, men
pladsen i DM for klubhold blev givet videre til nr. 2, da holdet var forhindret
i at spille. I stedet spillede nr. 2, som var Frank, Martin, Niels og Søren,
suppleret af Kate og Erik lund. De sluttede på en flot 5. plads i DM.
I øvrigt var 3 af 5 hold i distriktsfinalen fra Ballerup.
I skrivende stund har jeg ikke modtaget resultatet af sidste indledende runde i
dette års klubhold. Før sidste runde ligger 3 af BBC’s 5 deltagende hold til at
deltage i finalen til september. Der er 15 hold tilmeldt, heraf ikke mindre end
5 hold fra BBC.

Distriktets parturneringer
I de 4 parfinaler i distriktet ryddede BBC bordet – næsten!
Damepar blev vundet af Helle W. Thrane og Sandra Thrane.
Seniorpar blev vundet af Anne Marie Frølich sammen med Ole V. Larsen,
som i øvrigt spiller i BBC i den kommende sæson.
I åbent par klubheatet var der 20 par til start. Kirsten Bræstrup og Peter
Molander vandt heatet. foran 8 andre BBC par, der vandt retten til at deltage i
Distriktsfinalen. Denne blev vundet af Helle Elbro og Steen Mølgaard.
I mixed par heatet var der 24 par til start i to rækker. Herfra kvalificerede 7
par fra BBC til finalen, der blev spillet i weekenden. OG vinderne blev
såmænd Knud Breum og Jytte Dahl, og med Kirsten Bræstrup og Micheal
Rübner på 3. pladsen.
Hold
I divisionsturneringen - 3. division Øst - deltog i år 3 hold med spillere fra
BBC, Søren Holst, Finn Achton og Jeppe Knappes hold. De blev nr. 5, 8 og
11, så Jeppe må en tur ned i Mellemrækken. Til gengæld rykkede Ole V.
Larsen og Anne Marie Frølich op i tre div.
Mellemrækkerne
I denne sæson deltog der 17 BBC spillere i Mellemrækkerne i Køge, fordelt
på 11 hold. Vi nøjes med at nævne, at Anne Marie Frølich og Ole V. Larsen
rykkede op i 3. div., og at Torben Sværke med sit hold rykkede op i
Mellemrække 1.
Seniorhold
I seniorhold vandt Anne Marie Frølich sammen med Ole V. Larsen (der var
han igen!) og Kaj Druedal B-rækken, og nr. 2 i samme række blev Søren og
Niels og Erik Lund.
Der var mange andre BBC spillere med, deres placeringer klan man finde på
forbundets hjemmeside.

Sommerbridge
Sidste års sommerbridge var igen rigtig godt besøgt, og det gav et pænt
overskud, som det også fremgår af regnskabet. Vi håber at mange af jer
kommer og spiller sommerbridge også i år, og tag bare jeres bridgevenner
med.
Vi gentager i år de foregående års princip om at udstede sæsonkort til hele
sommersæsonen. Prisen er den samme som sidste år: 50 kroner pr. aften eller
300 kr. for sæsonkort.
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 kr.
Resultater i klubben.
Årets klubmestre
I år blev parturneringen vundet af Henrik Carstens Lauersen og Michael
Soetmann foran Lars Fugl og Kim Jonassen. Vinderne bedes komme herop
og modtage det synlige bevis på deres værdighed.
Holdturneringen blev vundet af Frank, Martin, Lars og Kim. foran Finn,
Peter, Niels og Søren.
Vi vil gerne bede de stolte vindere komme herop og modtage det synlige
bevis på mesterskabet.
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 husk: det er aldrig for sent at melde sig som hjælper til diverse
arrangementer!

Carl-Johan Mortensen

