Generalforsamling i Ballerup Bridge Club
Tirsdag den 3. maj 2005
Formandens beretning.

Organisatorisk beretning
Lokalesituationen
Efter de seneste års vanskeligheder mht. aflysninger lykkedes det bestyrelsen af få et
møde i stand med viceborgmesteren og Kultur-og fritidsforvaltningen. Mødet
resulterede i et oplæg til Kulturudvalget, hvor det blev besluttet at klubben skulle kunne
benytte lokalet uden at aflyse pga. udlejning. Allerede aftalte udlejninger skulle dog
respekteres. Beslutningen skulle tages op til revision i foråret 2005.
I sidste uge fik vi så at vide, at spørgsmålet skulle behandles på et Kulturudvalgsmøde
den 3. maj, altså i dag. Vi fik dog på forhånd oplyst, at forvaltningen ville indstille, at vi
får anvist et nyt spillelokale, nemlig Hedegårdsskolens kantine lige over for Tapeten.
Ifølge indstillingen til Kulturudvalget skulle der være tilstrækkelig plads til 128 spillere.
Vi i dag talt med Kulturforvaltningen, som har oplyst at udvalget har godkendt at
kantinen tilbydes BBC.
Bestyrelsen v/Arne har dog allerede besigtiget lokalerne, og vi mener umiddelbart ikke,
at de er store nok til at rumme klubben. Men nu vil bestyrelsen anmode om, at vi får
lejlighed til at inspicere og gennemgå lokalerne nøje for at vurdere deres egnethed til
vores formål, især vedr. adgangsforhold, lys, skabsplads, kantinefaciliteter, mv. Så snart
dette har fundet sted, vil informationer blive lagt ud på nettet.
Der er en række uafklarede spørgsmål, bl.a. om vores adgang til at bruge Tapeten til
særlige formål så som barometerturneringer, undervisning osv. Vi vil informere om
udviklingen på klubbens hjemmeside. Det skal nævnes, at vi også kan vælge at blive
her, men med risiko for aflysninger pga. udlejning.
Bestyrelsen mener ikke, at der vil være behov for en ekstraordinær generalforsamling,
såfremt det alene drejer sig om en flytning. Bliver der derimod behov for at anvende
klubbens midler til istandsættelser eller større nyanskaffelser, vil det nok være
nødvendigt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.
Vi har fortsat et upåklageligt forhold til Tapetens daglige leder, Mona Hansen.

Vi har i denne sæson fået nye stole her i Lille Sal, og forvaltningen er gået i gang med at
renovere vore borde.

Den daglige drift
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. Da der ikke rigtig var nogle medlemmer, der kunne eller ville påtage
sig opgaven med at indkøbe kager, har Arne i sæsonen påtaget sig opgaven. Det vil
bestyrelsen gerne takke for med en flaske. Men det betyder naturligvis ikke, at Arne ikke
gerne overlader det et medlem, der gerne vil hjælpe klubben hermed.
I Denne forbindelse vil jeg gerne sige, at vi har modtaget nogle forslag fra nogle
medlemmer, men som desværre indkom for sent. Men jeg vil gerne kommentere dem
her. Det første forslag går på at indkøbe vinpræmier af en noget bedre kvalitet, og det
forslag har vi allerede efterkommet.
Det andet forslag går ud på at servere et stykke brød i stedet for kager. Dette forslag har
bestyrelsen lidt svært ved at efterkomme, da vi dels ikke har beregnet omkostningerne
herved, og dels heller ikke selv har kapacitet til at producere 120 stykker brød m. pålæg.
Men hvis nogle medlemmer har tid og lyst til at gøre arbejdet, undersøger vi gerne
omkostningerne herved.
På oprydningsfronten har vi efter at have fået de nye stole droppet at udpege
oprydningshold, da de fleste kan overkomme at sætte stolen på plads i det rullende
stativ.
Forholdet til distrikt og forbund
Generalforsamlingen i distriktet finder først sted den 12. maj og jeg kan derfor ikke
referere fra dette møde. Men da vi er så heldige at have distriktets formand og
hovedbestyrelsesmedlem tilstede i salen, (og vi har aftalt, at han under pkt. eventuelt vil
fortælle lidt om forbundets og distriktets planer) (kan han måske løfte lidt af sløret for,
hvad der vil ske i den nye sæson?) Og jeg går ud fra, at Ole fortsætter som formand for
både distrikt Nordsjælland, og for Kreds 2.
Tu-leder.
Lars Jensen afløste i denne sæson Ole Larsen på jobbet som tu-leder. Og det har
fungeret upåklageligt. Det samme kan derimod ikke siges om Lars’ computer, der trods
mange forsøg nægter at rapportere medlemmernes optjente mesterpoints til forbundet.
Knud Breum er nu gået ind i en dialog med forbundet for at finde ud af, hvor fejlen
ligger. Derfor vil vi indtil videre forsøge at overtale Knud Breums computer til at gøre

dette arbejde.
Vi vil gerne takke Lars for indsatsen med nogle dråber fra det norske højland.
Eksterne arrangementer
1. Barometerturneringen
Den årlige barometerturnering blev afholdt den 2. oktober sidste år. Vi var kun tre 14pars rækker, hvilket vistnok er det laveste antal i mands minde. Trods dette gav
turneringen alligevel et pænt overskud, hvilket klubben vil – og har - takket vore
sponsorer for. I år spilles barometerturneringen den 1. oktober, så sæt et X i kalenderen.
2. kval. turneringer
Vores åben par og mixed par kvalifikationsturneringer havde til gengæld større
tilslutning end i tidligere sæsoner. I mixed turneringen måtte vi ligefrem oprette to
rækker. Disse turneringer resulterede naturligvis i en række BBC spillere i
distriktsfinalerne, faktisk deltog der heri hhv. 15 og 10 spillere. Af disse kvalificerede
sig hhv. 9 og 7 spillere til DM finalerne i Vingsted i juli. Vi kipper med flaget for nogle
danmarksmesterskaber til BBC. Det trænger vi til!
3. DM for begyndere
Den 17. april var klubben vært for distriktets afdeling af DM for begyndere og
klubspillere, i alt var der 152 spillere. Udover at tjene nogle penge til den slunkne
klubkasse, var det en glimrende lejlighed til at præsentere klubbens forhold for en række
nye bridgespillere. Desuden havde vi den glæde, at to af klubbens spillere, Niels og Jim,
ikke blot vandt deres række, men blev en samlet nr. 3 i hele landet.
4. Undervisning af nye spillere
Sammen med Skovlunde BK arrangerede vi i denne sæson bridgeundervisning her i
kommunen. 16 spillere fulgte undervisningen, der blev forestået af Fl. Houring fra BK
41 i Herlev. Klubberne betalte for annoncen og for kursisternes k-medlemskab. Alle
disse 16 spillere deltog i Danmarksmesterskabet for begyndere, og det er naturligvis
vores håb, at nogle af disse vil melde sig ind i klubben. Om vi vil deltage i et lignende
arrangement i den kommende sæson afhænger i høj grad af, hvor mange kursister af de
nuværende kursister, der melder sig ind. Foreløbig har vi opfordret dem til at komme og
spille sommerbridge og derved styrke deres færdigheder.
Også i klubregi har vi gennemført en undervisningsrække for interesserede spillere.
Undervisningen har været forestået af Aage og Poul, og det vil vi gerne sige tak for. Vi
håber, at de også i næste sæson vil tilbyde sådan undervisning, især hvis vi får et antal

uerfarne spillere ind i klubben.
5. Sommerbridge
Vi gentager de to foregående års princip om at udstede sæsonkort til hele
sommersæsonen. Vi har i år hævet prisen til 200 kr., hvilket Arne har beregnet til godt
15 kr. pr. aften. Når man dertil lægger, at får gratis kaffe og brød, bronzepoints og
vinpræmier oveni, lyder det som et tilbud man ikke kan afslå. Der ligger
tilmeldingsskemaer i baren til de næste par gange. Skriv jeg på og få det fulde udbytte af
tilbuddet! Også spillere udefra kan spille for 200 kr. Det kunne jo være at de fik lyst til
at spille her i klubben!
6. Tsunami støtteturnering
Endelig vil jeg nævne, at vi spillede en støtteturnering til fordel for ofrene for
katastrofen i Sydøstasien, hvor klubbens medlemmer donerede 5200 kr. og klubkassen
bidrog med yderligere 5000 kr.
Medlemssituationen i den kommende sæson
Dette bringer mig videre til næste punkt, nemlig medlemssituationen for den kommende
sæson. Og selv om vi i bestyrelsen synes, at det på næsten alle punkter har været en
forrygende sæson, så er vi faktisk meget kede af, at ret så mange spillere ikke ønsker at
spille her i næste sæson. Vi har i den nu afsluttede sæson haft 120 aktive spillere, men i
denne stund er der ikke færre end 16-17 spillere, der ikke ønsker at spille næste sæson.
Vi har naturligvis spurgt de fleste om årsagen hertil, og der er kommet mange
forskellige begrundelser, som alle er personligt begrundet. Men hvis medlemmerne
mener, at bestyrelsen kan gøre mere for at holde på medlemmerne, så vil vi meget gerne
høre herom, og vi lytter gerne til kritik – konstruktiv kritik!
Vi har dog også fået 8 nye spillere, så i skrivende stund mangler vi 4-5 par for at blive
samme antal som i den nu afsluttede sæson.
De nye medlemmer vil fremgå af medlemsudsendelsen i august.
Spillernes opnåede resultater
Klubben har efterhånden mange spillere, der deltager i eksterne turneringer, og jeg vil
derfor kun gennemgå dem summarisk:
Jytte Dahl spiller fortsat i 1. damedivision sammen med makkere fra andre klubber.

I mellemrække 1 rykkede Finn Achtons hold desværre ned i mellemrække 2.
Til gengæld vandt Aage Michelsens hold mellemrække 2Y, og spiller således i ml.
række 1 næste sæson.
Knud Breum og Henrik Ploug blev nr. 3 i deres række Michael Rübner blev nr. 4 i ml.
række 2 og fortsætter der.
Distriktets serie 2 blev minsæl vundet af et hold bestående af undertegnede og en masse
gode kræfter her fra klubben.
I pokalturneringen er Lars og Kim og 2 x Kierulff nået til 7. runde i pokalturneringen.
Det er der, hvor der kun er 32 hold tilbage, og man risikerer at møde 1. divisionshold.
Og i kval. turneringen til 3. division er Knud Breum med helt fremme med store chancer
for at skulle spille om en plads.
Parmesterskabet blev igen vundet af Finn Achton, denne gang sammen med Peter
Mossin, medens holdmesterskabet blev vundet af Ole, Kaj, Carsten og Peter, der slog
Kim, Lars, Henrik og Knud på målstregen med et sølle point. Vi vil gerne bede de stolte
vindere komme herop og modtage det synlige bevis på mesterskabet. Flaskepræmierne,
også for parturneringen, vil blive uddelt undre spisningen.
Til slut vil jeg endnu engang takke mine bestyrelseskolleger for et rigtig godt år, og den
samme tak vil jeg rette til alle de frivillige hjælpere, rækkeledere samt spilleudvalg. Og
husk: det er aldrig for sent at melde sig som hjælper til diverse arrangementer!
Carl-Johan Mortensen

