Generalforsamling i Ballerup Bridge Club

Tirsdag den 1. maj 2012
Formandens beretning.
Lokalesituationen og den daglige drift.
Vi har i denne sæson kun oplevet én aflysning, nemlig den 20. marts her i foråret.
Tapeten har fået ny daglig leder, Michael Hansen, som har efterfulgt Mona Hansen, der nu er gået på
pension. Michael Hansen arbejder på, at de fleste lokalebookninger skal ske direkte til Tapeten, og vi
håber, at dette kan medvirke til at holde antallet af aflysninger nede på et acceptabelt niveau.
Mathias Reker står fortsat 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 i år været 144 spillere i klubben, det største antal i klubbens historie. På trods af det store
antal, er afviklingen af turneringerne gået gnidningsløst, ikke mindst takket været vores webmaster,
Knud Breum og hele holdet af turneringsledere, der beredvilligt træder til, når det kræves.

Allerede nu ligger det fast, at vi også bliver 144 aktive spillere i næste sæson, og klubben har oven i
købet måttet afvise spillere, der gerne ville optages i klubben.
Det er - som også sagt sidste år - en uhørt positiv situation vi står i, henset til, hvor mange klubber
der for tiden mister medlemmer eller sågar helt lukker.
Der har dog i holdturneringen været udtrykt utilfredshed med turneringsformen i C-rækken,
’smørhullet’ hvor der kun var 4 hold, der spillede dobbeltrunde med en parturnering mellem de to
halvdele.
Spilleudvalget har indhentet kritik fra de berørte hold, og det nyvalgte spilleudvalg vil inden næste
sæson diskutere, hvorvidt der kan findes en bedre måde at afvikle holdturneringen på.
Resultatet af disse overvejelser forventes at komme med i medlemsudsendelsen, der som sædvanlig
vil være klar til uddeling /udsendelse i begyndelsen af august 2012.
Forholdet til distrikt og forbund.
Holdturneringen var i år henlagt til Mariehøj Centret i Holte, da der tidligere var udtrykt utilfredshed
med at spille i Rungsted. I næste sæson har distriktet anmodet om tilladelse til at afvikle samtlige
turneringer i Mariehøj Centret.
Generalforsamlingen i distriktet finder sted på torsdag, så der er ikke noget at rapportere om herfra
på nuværende tidspunkt.
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 Finn for at have påtaget 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 destillerede druer fra Frankrig.
Eksterne arrangementer.
1. Barometerturneringen
Vores barometerturnering blev afholdt den 24. september. Det blev denne gang kun til 3 rækker a 10
par, 24 par færre end sidste år, hvilket naturligvis var ret skuffende.
I år fylder vi halvrundt, og må derfor spille om guldpoints. Vi håber dette skærper interessen for
turneringen.
Vi mistede desværre Nordea som sponsor, idet banken pga. af krisen har skårret ned på den slags
sponsorater. Hvis der er medlemmer, der kender til virksomheder eller forretninger, der kunne
tænkes at ville være sponsorer, må I endelig sige til.
I år spilles barometerturneringen lørdag den 29. september, så sæt et X i kalenderen, lokaler er
allerede bestilt.

2. kval. turneringer
I åben par klubheatet var der ligesom sidste år 20 par til start, og 5 hele og 2 halve BBC par
kvalificerede sig til Distriktsfinalen, og herfra gik 4 hele og 2 halve par videre til DM finalen i
Vingsted, som afholdes i juli.
I mixed par heatet var der 36 par til start, fordelt i tre rækker. Heraf kvalificerede 6 hele og to halve
BBC par sig til Distriktsfinalen, der blev spillet 21./22. april.
Af de 17 pladser, som Nordsjællandsdistriktet har til DM i Vingsted, gik 7 af pladserne til spillere fra
Ballerup.
3. Sommerbridge
Sidste års sommerbridge slog igen alle tidligere års rekorder, både mht. spillerantal og resultatet. I alt
553 par blev det til, svarende til gennemsnitlig 43 par pr. aften. En pæn forøgelse i forhold til 2010,
hvor fremmødet blev godt 43% større end året før.
Vi gentager i år de foregående års princip om at udstede sæsonkort til hele sommersæsonen. I år er
der 12 spilleaftener, og prisen er den samme som sidste år: 300 kr. for sæsonkort, og ellers 45 kr. pr.
aften.
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.
Sommerbridgen arrangeres primært for at spille bridge, men også for at gøre opmærksom på
klubben, og så luner det da også med lidt fortjeneste. I denne sæson gav sommerbridgen et overskud
på godt 11 tusinde kroner.
Spillernes opnåede resultater.
Årets klubmestre.
I år blev parturneringen vundet af Knud og Henrik, skarpt forfulgt af Erik L. og Frank. Vinderne

bedes komme herop og modtage de prægede 24 karats medaljer. Vinpræmierne er tidligere blevet
overrakt.
Holdturneringen blev vundet af Lars, Kim, Finn og Peter i et tæt opløb med Frank og Sørens hold,
der stod lige på 2. pladsen.
Vi vil gerne bede de stolte vindere komme herop og modtage det synlige bevis på mesterskabet.
Vinpræmierne bliver overrakt 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):
Desværre rykkede vores nyerhvervede 3. divisionshold ned i Mellemrækken, men vi tror på, at det er
i stand til at spille sig op igen.
I mellemrække 1 blev Finn Achtons hold nr. 4, Michael Rübner nr. 6, og Kaj Druedal, Rudi og Olafs
hold blev nr. 7.
I mlm. række 2 X blev Finn Caspersens hold (med 4 BBC spillere) nr. 2, Bent Jakobsens hold nr. 4.
Og i mellemrække 2Y måtte Aages hold desværre en tur ned i serie 1.
Knud Breum, Ploug, Steffen og Bent har kvalificeret sig til distriktsmesterskabet for klubhold, der
spilles i september måned.
I Pokalturneringen er der i skrivende stund 3 hold tilbage med BBC spillere, nemlig Steffens, John
Maagaards og Peter Molanders hold.
I Distriktets serie 1 og 2 deltog der flere spillere fra BBC, men der var ingen der rykkede op i
rækkerne.

Det har i år ikke vist sig muligt at gennemføre undervisning. Bestyrelsen vil sammen med
spilleudvalget overveje, om undervisningen skal genoptages i den kommende sæson.
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 assisterende tu-ledere og frivillige hjælpere, der ofte kommer tidligt og
hjælper med at gøre klar. Også en stor tak til rækkeledere, og til spilleudvalget.
Og husk: Det er aldrig for sent at melde sig som hjælper til diverse arrangementer!
Carl-Johan Mortensen

