Generalforsamling i Ballerup Bridge Club
Tirsdag den 7. maj 2013
Formandens beretning.

Allerførst har jeg en sørgelig meddelelse: Vores mangeårige medlem, Jørn Dalgaard, er afgået ved døden den 4. maj, 69 år gammel.
Jørn Dalgaard har spillet i Ballerup BC i mere end 25 år. Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og mindes Jørn Dalgaard.
-----------------------------------------------------Lokalesituationen og den daglige drift
Vi har i denne sæson oplevet 3 aflysninger, en i september, en i oktober og en den 19. marts. Det var den dag, vi valgte selv at aflyse pga.
udsigten til en snestorm, som dog udeblev. Men såfremt vi havde troppet op i vinterkulden, ville vi have oplevet, at lokalet var udlejet til
anden side. Vi valgte derfor at klage til kommunen over den manglende aflysning. Det resulterede i en bekræftelse af modtagelsen fra
borgmesterkontoret, som sendte det videre til administrationen for besvarelse. Denne er dog endnu ikke modtaget, men Tapetens leder har
meddelt, at der fremover ophænges en kalender her i Lille Sal, hvor det vil blive kundgjort, hvornår salen er udlejet.
Det må vel siges at være den omvendte teknologi: Lokalerne bookes og bekræftes elektronisk, men aflysninger, ja, de skrives manuelt med
tusch på en kalender.
Men bortset fra det, har vi fået et godt samarbejde med Tapetens nye leder, Michael Hansen. Bl.a. er anvendelse af service smidiggjort, når
vi har turneringer med bespisninger.
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 igen i år været 144 spillere i klubben. 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.
Vi forventer også at blive 144 spillere i næste sæson. Vi har næsten alle på plads, der mangler lige enkelte bekræftelser på nye
makkerskaber.
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.
Som følge af den udtrykte utilfredshed i forrige år med at spille i ’smørhullet’, dvs. C-rækken i holdturneringen, introducerede spilleudvalget
en ny turneringsform til afvikling af holdturneringen. A-rækken opdeltes i to tilstræbt lige stærke rækker på 6 hold, der alle mødtes
indbyrdes. Herefter spillede nr. 1 og 2 mod nr. 1og 2 i den anden række, og det samme skete med nr. 3-4 og 5-6. Hvem der blev sorteper i
nedrykningsspillet kan man se på hjemmesiden. Vinderne vil vi nævne om et øjeblik.
Spilleudvalget vil nu evaluere denne turneringsform, og afgøre om den også skal anvendes i den kommende sæson.
Forholdet til distrikt og forbund
Holdturneringen foregik i Mariehøj Centret i Holte. I næste sæson vil holdturneringen igen blive spillet i Mariehøj Centret, medens alle
parfinalerne vil blive spillet i Slotsbridge i Hillerød.
Generalforsamlingen i distriktet fandt sted i torsdags, og Jesper Debois blev valgt til ny formand efter Steen Jacobsen, der ikke ønskede at
fortsætte.
Forbundet var ligeledes til stede på generalforsamlingen og kunne berette, at det nu går betydeligt bedre med forbundets økonomi. I 2012
havde forbundet haft et overskud på omtrent 700.000 kr.
Herudover redegjorde forbundet for de tanker, man har om at lave et handicapsystem for bridgespillere. Systemet minder en del om det man
kender fra golf. I korthed går det ud på, at hver spiller får tildelt et handicap mellem 0 og 52, hvor nullet er landsholdsspillerstyrke eller
bedre. Beregningen af handicappet vil ske ved, at man ud fra dels mesterpoints og dels resultater inden for de seneste tre sæsoner vil
fastsætte handicappet. Systemet vil ikke blive anvendt i klubbernes turneringer, men antallet af indberettede mesterpoints via Bridge Central
vil regulere alle medlemmernes handicap.
Ved en ny parkonstellation kan man finde parrets gennemsnitlige handicap ved at lægge de to tal sammen og dividere med to.
Tu-leder.
Finn Achton har igen i denne sæson fungeret som over-turneringsleder og har også ved flere lejligheder genopfrisket en række etiske og
spillemæssige regler. Han er desuden begyndt at oplade sin røst, når støjniveauet bliver for højt, og det gør det desværre tit.
Vi vil gerne takke ham for, at han påtager 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 også i år kvittere for med en flaske destillerede druer fra Frankrig.
Til sidst i denne del af beretningen vil jeg lige nævne, at vi til Ballerupturneringen sidste år fik en ny sponsor, nemlig skotøjsforretningenen
Zjooz i Værløse, som indehaves af Lillian Agerklint og Peter Maaløe, der begge spiller i klubben.

Eksterne arrangementer
1. Barometerturneringen
Vores Ballerupturnering blev afholdt den 22. september. Det blev denne gang kun til 3 rækker a 10 par, 24 par færre end sidste år, hvilket
naturligvis var ret skuffende.
Som allerede meddelt, fik vi en ny sponsor til denne turnering, men hvis der er medlemmer, der kender til virksomheder eller forretninger,
der kunne tænkes at ville være sponsorer, må I endelig sige til.
Det er endnu ikke endeligt fastlagt, hvornår Ballerupturneringen spilles i år. Men det vil naturligvis blive meddelt både på hjemmesiden og i
vores sæsonprogram til efteråret.
2. Klubholdturneringen.
Distriktets klubholdturnering blev vundet af Søren Holsts hold. I DM for klubhold blev det til en placering midt i feltet.
3. kval. turneringer
I åben par klubheatet var der 24 par til start, der spillede i to lige stærke rækker. 8 Ballerup par kvalificerede sig til distriktsfinalen. Denne
blev vundet af Erik og Frank med Henrik Carstens og Michael Soetmann lige efter. Der var faktisk kun 1 points forskel i slutstillingen. I alt
kvalificerede 4 hele og tre halve par sig til DM i Vingsted.
I mixed par heatet var der kun skuffende 18 par til start mod sidste års 36 par. Heraf kvalificerede 4 par sig til finalen, og de gik alle
sammen videre til DM i Vingsted, nogle dog i en lidt anden parkonstellation.
I Damepar var der ingen deltagere fra Ballerup, og i Seniorpar vandt Ole Larsen sammen med Finn Caspersen, og kvalificerede sig dermed
til DM i Vingsted.
4 Mellemrækkerne
I Mellemrækkerne blev Søren Holsts hold nr. 2 og Finn Achtons hold nr. 3, og disse to hold skal sammen med nr. 4 og 2 hold fra København
og 1 fra Bornholm deltage i et slutspil om 2 pladser i 3. division. Vi krydser fingre for begge hold, og håber, at de begge rykker op.

Henrik og Michael Rübners hold blev nr. 10 og klarede sig lige fri af nedrykning, dog forudsat at vi får mindst et nyt 3. div. hold i distriktet.
I mellemrække 2 X blev Bent Jakobsens hold nr. 5 og formandens hold nr. 6. Helle Simon Elbro blev nr. 8 med tre udefra.
I mellemrække 2 Y blev Henrik Carstens hold nr. 2.
5. Sommerbridge
Sidste års sommerbridge var igen rigtig godt besøgt. Vi slog ikke vores egen rekord, men vi havde også kun 12 tirsdage til rådighed.
Alligevel gav det et pænt overskud på godt 10.000 kr.
Vi gentager i år de foregående års princip om at udstede sæsonkort til hele sommersæsonen . I år der kun 11 spilleaftener, og prisen er
næsten den samme som sidste år: 300 kr. for sæsonkort, og ellers 50 kr. pr. aften, så vi håber at nå næsten samme resultat som sidste år, især
hvad angår antallet af spillere, der kommer for at nyde sommerbridgen.
Kom og støt op!
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 Erik Lund og Frank Paaskesen, med Niels Hougaard og Jens Galsgaard på 2.pladsen.. Vinderne bedes
komme herop og modtage det synlige bevis på deres værdighed.
Holdturneringen blev vundet med beskedne 3 points af Finn, Peter, Lars og Martin,
Vi vil gerne bede de stolte vindere komme herop og modtage det synlige bevis på mesterskabet.
På en delt 2.plads kom Aage Michelsens hold sammen med Frank Paaskesens hold.
I Pokalturneringen er der ingen hold tilbage med Ballerupspillere på.
I Distriktets serie 1 deltog Aage Michelsen med et hold der blev nr. 2.
Der har i foråret været gennemført undervisning 3 aftener før spillestart. Undervisningen blev forestået af Aage, og der var stor tilslutning til
alle tre aftener. Vi er oven i købet blevet spurgt, om spillere fra andre klubber må deltage i undervisningen. Og det må de naturligvis gerne.

Medlemsrekrutteringen foregår hele tiden og på alle niveauer!
Bestyrelsen håber derfor, at der også vil kunne gennemføres undervisning 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 frivillige
hjælpere, der ofte kommer tidligt og hjælper med at gøre klar, samt til rækkeledere og spilleudvalg.
Og husk: det er aldrig for sent at melde sig som hjælper til diverse arrangementer!
Carl-Johan Mortensen

