Generalforsamling i Ballerup Bridge Club
Tirsdag den 2. maj 2006
Formandens beretning.

Lokalesituationen
Efter de seneste års vanskeligheder og gentagne møder og kontakter med Kultur- og
Fritidsforvaltningen, har vi i indeværende sæson ikke modtaget en eneste aflysning,
bortset fra en, der allerede blev varslet i forrige sæson. Lokalet har som sådant ikke
ændret status, men alligevel har vi undgået aflysninger. Det kan være et tilfælde, men
kan jo også skyldes, at der er givet besked om, at lejemål om tirsdagen så vidt muligt
undgås. Det håber vi på vil fortsætte!
Kommunalbestyrelsen har varslet, at der fra 1. august dette år bliver indført
rygeforbud i alle kommunens lokaler, dette inklusive. Dette vil glæde nogle og vil
blive beklaget af andre, sådan vil det jo ofte være. Men – som sagt – fra 1. august vil
det ikke længere være tilladt at ryge her i lokalet.
Vi håber naturligvis, at vore rygere vil fortsætte med at spille her i klubben også på
de nye vilkår. Vi har da heller ikke i talende stund modtaget udmeldelser med denne
begrundelse.
Vi har fortsat et upåklageligt forhold til Tapetens daglige leder, Mona Hansen.

Den daglige drift
Vi har i det forløbne år udskiftet Nicolai med hans lillesøster Lærke, til at stille borde
og stole op og til at lave kaffe og rette kager an, og det er gået rigtig godt.
Igen i år har Arne sørget for indkøb af kager, da det åbenbart kniber med at afsætte
denne tjans i medlemskredsen.
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 et forslag om servering af et
stykke brød i stedet for kager. Dette vil blive behandlet under punkt 4, indkomne
forslag.
På oprydningsfronten går det efterhånden helt fint, selv om der stadigvæk er nogle,
laver mere end andre!

Anskaffelse af kortblandemaskine
Flere og flere klubber er efterhånden begyndt at spille med edb givne kort. Her i
klubben gør vi det i barometerturneringen og i sommerbridgen. Men flere og flere er
begyndt at spørge om, hvornår vi begynder at spille med edb givne kort på
klubaftener. Vi har brugt ca. 3000 kr. om året til at købe edb givne kort. Og da vi står
foran at skulle udskifte de fleste af vores kort og mapper, vil bestyrelsen gerne have
en tilkendegivelse fra generalforsamlingen om dette spørgsmål. Et flertal i
bestyrelsen går ind for at anskaffe en kortblandemaskine, der vil koste ca. 20,000 kr.
Hertil kommer kort og mapper, men dem skulle vi have alligevel.

Forholdet til distrikt og forbund
Generalforsamlingen i distriktet finder sted på torsdag den 4. 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.
Og jeg går ud fra, at Ole fortsætter som formand for både distrikt Nordsjælland, og
for Kreds 2.
Tu-leder.
Lars Jensen har også i denne sæson fungeret som tu-leder. Og det har fungeret
upåklageligt. Lars har sagt ja til at fortsætte også i næste sæson, og det siger i tak for,
og kvitterer med en flaske ildvand.

Opdatering af vedtægter og klubregler
To medlemmer, nemlig Finn Achton og Peter Mossin, har sammen med Arne
gennemgået klubbens vedtægter og klubregler. De ændringsforslag som denne proces
resulterede i, er så blevet yderligere screenet af Aage og Ole, og resultatet vil blive
gennemgået under punkt 4, Indkomne forslag. Når jeg nævner det her, at det fordi
klubben gerne vil takke for denne indsats, og de 4 nævnte vil efter
generalforsamlingen modtage en flaske vin.

Eksterne arrangementer
1. Barometerturneringen
Den årlige barometerturnering blev afholdt den 1. oktober sidste år. Vi var igen kun
tre 14-pars rækker lige som sidste år. Der er godt nok langt op til tidligere tiders
turneringer med 5 rækker med 20 par. Alligevel gav turneringen takket være vore
sponsorer alligevel et pænt overskud.

I år spilles barometerturneringen den 30. september, så sæt et X i kalenderen.
2. kval. turneringer
Vores åben par og mixed par kvalifikationsturneringer havde til gengæld endnu større
tilslutning end i tidligere sæsoner. I begge turneringer måtte vi oprette 2 parallelle
rækker á 14 par. I åben par har 2 hele og 2 halve Ballerup par kvalificeret sig til DM i
Vingsted.
I mixed par spilles distriktsfinalen her i førstkommende weekend, hvortil også mange
Ballerup par har kvalificeret sig. Vi håber naturligvis, at mange af disse også
kvalificerer sig til Vingsted.
3. DM for begyndere
Den 23. april var klubben vært for distriktets afdeling af DM for begyndere og
klubspillere, i alt var der 108 spillere til start. Udover at tjene nogle penge til den
slunkne klubkasse, var det en glimrende lejlighed til at præsentere klubbens forhold
for en række nye bridgespillere.
4. Undervisning af nye spillere
Også i klubregi har vi gennemført en undervisningsrække for interesserede spillere.
Igen i år har Aage og Poul forestået undervisningen, og det vil vi gerne sige tak for.
Vi håber, at i hvert fald Aage også i næste sæson vil tilbyde sådan undervisning, da vi
næste sæson får et antal relativt uerfarne spillere ind i klubben. Det vil vi gerne takke
for med en flaske vin.
5. Sommerbridge
Vi gentager i år de foregående års princip om at udstede sæsonkort til hele
sommersæsonen. Vi har i år fastholdt prisen til 200 kr., hvilket svarer til ca. 15 kr. pr.
aften. Det er da billigt! Når man dertil lægger, at I 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 jer 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! I sidste sæson gav sommerbridgen et overskud
på ca. 4000 kr.
Medlemssituationen i den kommende sæson
Dette bringer mig videre til næste punkt, nemlig medlemssituationen for den
kommende sæson.
I forhold til de seneste par år har vi i år oplevet, at strømmen er gået den anden vej
idet vi igen i næste sæson vil være 128 spillere. Det er især Arne der har stået for
denne hvervning, og det er han faktisk ret god til.
Der mangler vist kun en enkelt makkerkonstellation før det hele er på plads.
Spillernes opnåede resultater

Klubben har efterhånden mange spillere, der deltager i eksterne turneringer, og jeg vil
derfor kun gennemgå dem summarisk:
I mellemrække 1 blev Aage Michelsens hold nr. 6.
I mellemrække 2X rykkede Finn Achtons hold op igen i mellemrække 1, hvor vi så er
repræsenteret på 2 hold.
Knud Breum og Henrik Ploug blev nr. 2 lige efter Finn Achton, og skal måske spille
om en ekstra plads i Mr. 1. I MR. 2 Y blev Michael Rübner nr. 6.
Distriktets serier var der flere hold med, men vi forbigår deres resultater i tavshed og
går hastigt videre!
I pokalturneringen havde vi spillere med på 7 hold og 2 af disse kom til 6 runde, hvor
de af forskellige årsager kastede håndklædet i ringen.
Parmesterskabet blev i år vundet af Kim Jonassen sammen med Kurt Rasmussen, der
vikarierede for Lars Fugl.
Holdmesterskabet blev vundet af Finn Achton, Peter Mossin, Lars Fugl, og – rigtigt
gættet Kim Jonassen.
Vi vil gerne bede de stolte vindere komme herop og modtage det synlige bevis på
mesterskabet. Flaskepræmierne vil blive uddelt under 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, 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

