Generalforsamling i Ballerup Bridge Club
Tirsdag den 6. maj 2008
Formandens beretning.
Lokalesituationen og den daglige drift
Der er ikke meget at rapportere om mht. den lokalemæssige situation. Der har dog været
optræk til et par aflysninger, men begge gange lykkedes det at få lejerne flyttet over i
Store Sal. Og som alle vel har bemærket, er der ikke lige pt. Bingospillere tirsdag aften,
og det har jo medført at det er noget nemmere at få en parkeringsplads.
Til gengæld har kommunale sparekrav medført at vi et par gange har oplevet, at
rengøringsstandarden ikke helt har levet op til den tidligere standard.
Vi har fortsat et godt forhold til Tapetens daglige leder, Mona Hansen.
Nikolai er tilbage som opstiller, kaffebrygger og kortblander, og det gør han jo helt
upåklageligt.
Ellers har den største begivenhed i det forgangne år været afholdelsen af vores
jubilæumsfest, som fandt sted den 3. november sidste år. Det var efter bestyrelsens
opfattelse et meget vellykket arrangement, og det eneste problem var vel egentligt, at vi
havde medbragt meget mere vin end festdeltagerne kunne drikke.
Bestyrelsen vil meget gerne benytte lejligheden til endnu en gang at takke det til
lejligheden nedsatte festudvalg, der bestod af Inger C, Jan, Elise og Niels fra
bestyrelsen
Anskaffelse af kortblandemaskine
Som vedtaget sidste år har vi anskaffet os en kortblandemaskine og en masse nye
kortmapper. Efter nogle indkøringsproblemer fungere den efterhånden ret godt, og det er
en kæmpehjælp for hele turneringsledelsen at have fået disse nye hjælpemidler. Den vil
også medføre en lettelse – og en besparelse – under den kommende sommerbridge.

Som det sikkert huskes af medlemmerne, vedtog vi sidste år en midlertidig
kontingentforhøjelse på 100 kr. til at finansiere indkøbet af kortblandemaskinen og de

nye mapper.
Da vi i det forløbne år har haft et noget større overskud på eksterne turneringer, er det en
fornøjelse for bestyrelsen at kunne foreslå under punkt , at kontingentet derfor som
lovet sidste år vil blive nedsat med 100 kr., således at det igen er på 600 kr. for aktive
medlemmer.

Forholdet til distrikt og forbund
Generalforsamlingen i distriktet finder først sted på torsdag den 8. maj og jeg kan derfor
ikke referere fra dette møde.
Til gengæld ved vi, at BBCs mangeårige medlem, Ole Larsen, ikke fortsætter som
formand for distriktet. Til ny formand opstiller Jesper Debois fra Rungsted BK, og vi
ser frem til et frugtbart samarbejde med Jesper.

Tu-leder.
Lars Jensen har også i denne sæson fungeret som tu-leder, og har også sagt ja til at
fortsætte næste år. Det siger i tak for, og kvitterer med nogle krasse skotske dråber, som
kræver sin mand, det ved både Lars og jeg fra personlige erfaringer.
De nye tekniske hjælpemidler har også krævet, at vi har måttet trække meget på det
tidligere bestyrelsesmedlem, Knud Breum, som aften efter aften er kommet en halv time
før alle andre og har sørget for, at aftenens turnering blev afviklet gnidningsløst. Knud
sørger også for resultatformidling på nettet, og administration af vores medlemsliste. Og
så er Knud en af krumtapperne under vores sommerturneringer. Også Knud vil jeg bede
komme herop op modtage en flaske fra det skotske højland.

Eksterne arrangementer
1. Barometerturneringen
Vores 40 års jubilæumsturnering blev afholdt den 29. september, og gav et stort
overskud, ikke mindst takket være vores sponsorer, jeg også i dag vil takke for deres
flotte præmier. Takket være vore sponsorer gav turneringen alligevel et pænt overskud.
I år spilles barometerturneringen den 27. september, så sæt et X i kalenderen.

2. kval. turneringer
Vores åben par og mixed par kvalifikationsturneringer havde endnu større tilslutning
end i tidligere sæsoner. I åben par var der 28 deltagende par, som spillede i to rækker, og
knap halvdelen gik videre til distriktsfinalen. Herfra har tre hele og 2 halve BBC par
kvalificeret sig til at spille DM i Vingsted.
I mixed par måtte vi i år oprette tre parallelle rækker med hver 12 par, nogenlunde lige
stærke. Også her gik ca. halvdelen videre til distriktsfinalen.
Mixed par finalen blev afviklet her i lokalerne den 26-27. april, og den var en stor succes
for klubben. Og arrangementet gav da også BBC en pæn lille ekstraindtægt på ca. 3500
kr.
3. Sommerbridge
Vi gentager i år de foregående års princip om at udstede sæsonkort til hele
sommersæsonen. I år har vi forhøjet prisen til 225 kr., hvilket svarer til ca. 20 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 225 kr. Det kunne jo være at de fik lyst til
at spille her i klubben! I sidste sæson gav sommerbridgen et overskud i nærheden af
10.000 kr.
Medlemssituationen i den kommende sæson
Igen i næste sæson regner vi med at blive 128 spillere, og der mangler kun et par
makkerkonstellationer, før det hele er på plads.
Spillernes opnåede resultater
Årets klubmestre
For en gangs skyld var det ikke Tordenskjolds soldater, der løb med titlerne. I
parturneringen overraskede Kirsten Bræstrup og Michel Rübner ved at vinde
klubmesterskabet, og i holdturneringen vandt Aage Michelsen sammen med Kaj S, Lars
og Georg, hvilket mig bekendt er første gang.
Vi vil gerne bede de stolte vindere komme herop og modtage det synlige bevis på
mesterskabet. Flaskepræmierne vil blive uddelt under spisningen.

Klubben har efterhånden mange spillere, der deltager i eksterne turneringer, og jeg vil
derfor kun gennemgå dem summarisk:
I mellemrække 1 reddede både Aage Michelsen og Finn Achton placeringen i Mlrk. 1,
men det var med en vis legemsdel i vandskorpen! Desværre måtte Michael Rübner en
tur ned i Mlrk. 2. Men den enes brød osv. For Steffen og Bent vandt den ene Mlrk. i
stærk konkurrence med Knud og Henrik, og rykker derfor op i Mlrk. 1.
Ingen deltagere i Mlrk. 2 rykkede ned.
I Distriktets serie 1 og 2 deltog der mange spillere fra BBC, men der var ingen der
rykkede op i rækkerne.
Vi har igen i år gennemført et undervisningsprogram, der har været en kanon succes,
idet der har været mellem 30 og 40 deltagere hver aften. Undervejs måtte vi faktisk
skifte undervisningslokale! Jeg vil gerne takke Aage, Lars og Finn for deres indsats, og
håber naturligvis, at de vil tage endnu en tørn i den nye sæson. Vi vil gerne kvittere med
et par flasker for indsatsen.
Så kommer vi til en lidt mere trist begivenhed, nemlig at vi skal sige farvel til
kassereren. Preben har meddelt bestyrelsen at han på grund af manglende tid desværre
ikke længere kan påtage sig kassererposten. Det er vi naturligvis kede af, Preben, og vi
vil gerne takke dig for det ene år og vil bede dig modtage disse flasker som en beskeden
tak for din indsats.
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, rækkeledere samt spilleudvalg.
Og husk: det er aldrig for sent at melde sig som frivillig hjælper til diverse
arrangementer!
Carl-Johan Mortensen

