Generalforsamling i Ballerup Bridge Club
Tirsdag den 18. maj 2004
Formandens beretning.

Organisatorisk beretning
Som det vil være de fleste medlemmer bekendt, har vi igen i år haft store problemer som
følge af, at Kommunen har udlejet lokalet her til andre formål. 5 gange blev det til,
hvortil kom 3 aftener her i maj måned, der dog senere blev trukket tilbage, men som
alligevel greb forstyrrende ind i afviklingen af holdturneringen, idet nogle medlemmer
ikke modtog meddelelsen om annulleringen af aflysningen.
Allerede umiddelbart efter sidste års afslutning tog flere medlemmer personlig kontakt
til medlemmer af Kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen vil i denne forbindelse gerne takke
Tage Andersen, Jørgen B. Hansen og Inger Christensen for deres indsats hermed.
Allerede i starten af den nye sæson (5. september) bad bestyrelsen om et møde med
Kulturforvaltningen, men dette møde blev af forskellige årsager først afholdt i
slutningen af april, da vores henvendelse var blevet arkiveret. Der fandt dog nogle
aktiviteter sted, bl.a. besigtigede vi i november et kælderlokale på Hedegårdsskolen,
som Kommunen mente, var anvendeligt. Af flere grunde takkede vi nej til dette tilbud,
da lokalet var alt for lille, adgangsforholdene dårlige for svagtgående medlemmer, og
toiletforholdene var også for dårlige. Endelig ville istandsættelsen koste flere penge end
klubben råder over.
Som sagt kom der først et møde i stand med kommunen i april. Mødet forløb i en
absolut positiv stemning, og kommunen udtrykte stor forståelse for klubbens problemer,
men anførte, at man ikke havde mange lokaler til udlejning af denne størrelse, og at der
derfor havde været en del udlejninger. Det kom dog tilsyneladende bag på kommunens
repræsentanter, at vi var blevet vraget til fordel for nogle bingoarrangementer.
Vi genfremsatte vores forslag om, evt. i en prøveperiode, at ændre lokalets status om
tirsdagen, således at det er et klublokale, og derfor ikke kan lejes ud. Et andet forslag gik
ud på, at kommunens ansatte skal forsøge at overtale en potentiel lejer til at vælge en
anden hverdag end tirsdag til sit arrangement. Dette ville resultere i, at 3 udlejninger i år
til grundejerforeninger kunne bortfalde.
Derimod er det ikke muligt for klubben at leje lokalet, da klubben er godkendt under
Lov om Folkeoplysning, mv. og derfor har krav på at få tildelt et lokale, dog kun såfremt

et sådant findes!
Resultatet af mødet blev, at Kommunen ville overveje internt, hvilke
løsningsmuligheder der kunne opstilles, og som kunne forventes at få politisk
opbakning. Kommunen håbede på en foreløbig respons her i maj måned, men i alle
tilfælde inden sommerferien.
Vi håber, at resultatet heraf vil kunne fremgå af vores invitation til den nye sæson.
Vi har fortsat et upåklageligt forhold til Tapetens daglige leder, Mona Hansen.
Vi har i den nu afsluttede sæson haft 128 aktive spillere, dog bortset fra den sidste del af
sæsonen, hvor to tidl. medlemmer, Karen og Solveig, har hjulpet os efter Kate Hansens
død.
Vi har i det forløbne år haft Nicolai til både at stille borde og stole op og til at lave kaffe
og rette kager an, i det omfang sådanne fandtes. I begyndelsen af sæsonen var det Inge
Dalgaard og Inger Schrøder, der påtog sig dette ekstra besvær, og den resterende del af
sæsonen var det Arne Nørgaard, der påtog sig besværet. Det vil bestyrelsen gerne takke
for med en flaske, dog ikke til Arne, da han sidder i bestyrelsen, så derfor giver vi den til
Eva! Vi håber, at andre eller de samme vil tilbyde deres assistance i den kommende
sæson.
På oprydningsfronten har vi forsøgt at følge en sæsonplan, hvor de enkelte medlemmer
hjalp til med oprydningen. Bl.a. på grund af aflysningerne, blev planen flere gange
rykket, og bestyrelsen er ikke sikker på, at alle har haft en tørn. Det retter vi op på næste
år.
I torsdags var der generalforsamling i Distriktet. Ud over en kontingentstigning til
distriktet på 2 kr. kan fremhæves, at Ole er blevet optaget i forbundets hovedbestyrelse,
hvor han bliver formand for turneringskomiteen, der har det overordnede ansvar for
afvikling af alle forbundets turneringer. Herudover fortsætter Ole som formand for både
distrikt Nordsjælland, og for Kreds 2. Så han får nok at se til, hvilket jeg vil komme
tilbage til om et øjeblik.
Formanden for DBF, Knud Erik Boesgård, orienterede om situationen på
forbundsniveau. Der kan forventes en kontingentstigning på 20 kr. pr. medlem som
følge af bortfald af portostøtten (2 kr. pr. blad). Et forslag om kun at udsende 8 numre af
bladet vil formentlig blive nedstemt af HB.
Fra 2005 vil alle parfinaler (minus juniorer) blive spillet i en bridgeuge i juli måned.
Deltagerfeltet vil blive udvidet fra de nuværende 40 par til 120 par, så det bliver noget af
en mammutforestilling. Alle bridgespillere er velkomne til at deltage i en række løbende

turneringer der spilles samtidigt – og med samme kortfordelinger – som i
parmesterskaberne. Man vil fremover kvalificere sig direkte fra distrikternes finaler, dvs.
at kredsfinalerne bliver afskaffet. Endelig orienterede han om arbejdet i
visionskomiteen, hvor der tænkes mange tanker om, hvordan vi får flere, især unge, til at
spille bridge.
Som nævnt har Ole fået endnu en kasket på, og Ole har derfor spurgt, om bestyrelsen
evt. kunne finde en anden turneringsleder. Og her havde vi jo faktisk et uafklaret
mellemværende med Lars Jensen, der for efterhånden en del år siden var blevet
turneringsleder, men så fik arbejde i Jylland, og derfor måtte fratræde dette job. Han har
sagt ja til at overtage dette ansvarsfulde job i den nye sæson.
Vi vil herfra gerne benytte lejligheden til at takke Ole mange gange for hans mange år
som Tu-leder. Ole har faktisk holdt i mere end 25 år, og er blot den 2. tu-leder vi har haft
i klubbens 38-årige liv, når vi ser bort fra Lars’ korte periode.
Vi vil sædvanen tro takke Ole med en flaske fra det skotske højland.
Sidste sommer indførte klubben et rabatkort til klubbens medlemmer i forbindelse med
sommerbridgen, og det blev en kæmpe succes. Omkring 50 af klubbens medlemmer
købte et kort, og var også flittige til at bruge det, og det betød at vi altid var mindst 12
borde, og derfor altid kunne lave nogle rækker, der var nogenlunde ens rent
styrkemæssigt. Vi fortsætter med sommerbridgen også i år på samme vilkår, og vi starter
allerede på tirsdag den 25, selvom det i bridgebladet er annonceret, at vi først spiller i
juni. Det var på det tidspunkt hvor vi havde modtaget aflysningerne i maj måned. Det er
Arnes telefonsvarer, der lægger øre til tilmeldingerne, eller klubbens hotmail. Vi
fortsætter med at servere kaffe med brød. Også i år spiller vi med EDB givne kort,
således at man kan få fordelingerne med hjem. Prisen vil uændret være 40 kr. Der ligger
lister fremme til de førstkommende to tirsdage. Så skriv jer på, det bliver helt sikkert
regnvejr.
Vores barometerturnering blev ligesom sidste år gennemført med tre rækker. Vi spillede
i Lille sal, hvilket betød betydeligt mindre besvær med opstillingen, mv.. Selv om vi kun
havde tre rækker fik vi et overskud på ca. 8.500 kr. Dette skyldtes ikke mindst, at vi
modtog flotte gaver fra vores sponsorer, Egebjerg Vinhandel, Nordea, og Dan-Bolig i
Ballerup, samt Planteoasen, Superbrugsen i Skovlunde og Silvan. Vi er dog fortsat på
jagt efter flere sponsorer for turneringen, gerne en hovedsponsor, så hvis der er nogle
medlemmer, som kender til interesserede firmaer, må I endelig henvende jer til
bestyrelsen. Som sædvanligt efterlyser vi også medlemmer, der vil give en hånd med i
de forskellige faser af turneringen. I år spilles turneringen lørdag den 2. oktober så

reserver datoen!
I sidste sæson afholdt vi også indledende klubheats i både åben par og Mixed med 16 og
20 par Det er betydeligt flere end sidste år, men vi kan sagtens være endnu flere. Husk
at klubbens medlemmer kun betaler for deres egen fortæring. Og man behøver ikke at
deltage i den efterfølgende distriktsfinale, hvis man ikke har lyst. Turneringerne spilles
normalt i oktober og januar. Vi har endnu ikke reserveret datoerne. Datoerne vil fremgå
af det nye sæsonprogram, der udsendes i slutningen af august og af almanakken.

Medlemssituationen i den kommende sæson
Jeg har allerede omtalt Kate Hansens død.
Der er på nuværende tidspunkt 10-12 medlemmer, der ikke spiller i klubben i næste
sæson.
Vi har dog også modtaget et par nyindmeldelser og nogle henvendelser om at spille her i
klubben i næste sæson. I øjeblikket har vi plads til 4-5 par, og der er også et par
medlemmer, der p.t. står uden makker, så hvis I kender nogen, der gerne vil spille her i
klubben, så sig endelig til.
De nye medlemmer og nye parkonstellationer vil fremgå af medlemsudsendelsen i
august.
Spillernes opnåede resultater
Klubben har efterhånden så mange spillere, der deltager i de eksterne turneringer, at det
vil tage for lang tid at opremse alle resultater, så jeg vil nøjes med at omtale de bedste:
Jytte Dahl er rykket op i 1. damedivision sammen med makkere fra andre klubber.
Helga og Kirsten kvalificerede sig til finalen for damepar, hvor de dog havnede lidt
under middel.
I mellemrækkerne placerede vores hold sig midt i rækkerne.
Finn Achtons hold blev nr. 6 og spiller fortsat i Mellemrække 1. Ole Larsens hold blev
undtagelsesvis ikke nr. 2 men kun nr. 5 i Mellemrække 2.
Og så har Ole minsæl kvalificeret sig til Mixed finalen der blev spillet her i weekenden,
men resultatet kendtes ikke i skrivende stund.

I kvalifikationsturneringen har Per Ekenes kvalificeret sig til at spille om en plads i 3.
division, der afvikles næste weekend.
Arne Nørgaard og Poul Nerstings hold rykkede op i hhv. Serie 1 og 2 .
Parmesterskabet blev suverænt vundet af Finn og Inge, og holdmesterskabet blev vundet
af Kim, Lars Henrik og Knud. Vi har i år valg en lidt anderledes præmie end det
sædvanlige gavekort, nemlig en medalje, som de pågældende bedes komme herop og
modtage.
De øvrige præmier vil blive uddelt under spisningen.
Niels Rødbro har meddelt, at han stopper som ølmand med denne sæson. Vi vil gerne
sige tak til Niels for denne indsats med et par flasker rødvin.
Til slut vil jeg endnu en gang gerne takke alle de frivillige hjælpere, rækkeledere samt
spilleudvalg, og selvfølgelig også mine bestyrelseskolleger for et godt samarbejde i det
forgangne år.

Carl-Johan Mortensen

