Generalforsamling i Ballerup Bridge Club
Tirsdag den 5. maj 2009
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 ved Arnes og Ingers mellemkomst lykkedes det at få
lejerne flyttet over i Store Sal.
Vi har desværre allerede modtaget to aflysninger på salen til efteråret. Første gang er
den 15. september, og anden gang er i efterårsferien, hvilket er til at leve med.
Rengøringsstandarden er fortsat ikke helt på højde med tidligere tider, men nu er
kommunen i gang med en gennemgribende rottesikring af bygningen, som gerne skulle
føre til, at alt bliver bedre.
Vi har fortsat et godt forhold til Tapetens daglige leder, Mona Hansen og det øvrige
personale.
Nikolai har i hele året fungeret som opstiller, kaffebrygger og kortblander, og det har
han naturligvis gjort helt upåklageligt. Desværre risikerer vi at Nikolai forlader os i den
nye sæson, idet han har tænkt sig at gøre luftrummet over usikkert. Ikke som pilot men
som flyveleder. Hvis han altså bliver optaget på skolen.
Vi vil så skulle finde en afløser for Nikolai. Og her henvender jeg mig til alle
medlemmer, fortrinsvis bedsteforældre, for at høre, om I har et barnebarn på helst 14 år,
gerne lidt mere, der har lyst til at overtage Nikolais job. Med lidt rutine kan man klare
jobbet på 3-4 timer. Det er meget bedre lønnet end at løbe med aviser eller reklamer!
Måske er der også nogle lærere, som kender nogle flinke elever, der har lyst til dette job.

Bridgemates og kortblandemaskine
Efterhånden er det bestyrelsens opfattelse, at medlemmerne nu er blevet fortrolige med
at bruge bridgemates. Der sker naturligvis stadigvæk tastefejl, men ellers kører det
upåklageligt.
Der har været en gene som flere medlemmer har klaget over, nemlig at vi i

holdturneringen spiller 2 x 8 spil i hver halvleg og ikke kan lade de 16 spil vandre
mellem bordene ligesom ”i gamle dage”. Det er desværre et problem i bridgecentral, og
derfor ikke et problem som kan løses i klubben. Vi må derfor vente på, at forbundet
løser problemet. Et forslag om at spille med to sæt kort hver række, vil dels kræve
dobbelt så mange spil der skal lægges, og dels kræver det plads som vi ikke i øjeblikket
disponerer over. Desuden ville det medføre øgede udgifter til kortlægningen.
Vi har, som medlemmerne sikkert har bemærket, anskaffet os et pengeskab, hvor vi
opbevarer kortblandemaskinen og bridgemates. Der er også plads til vores computer.
Anskaffelsen er foretaget ud fra et forsikringshensyn, idet forsikringen ikke omfatter edb
udstyr, herunder kortblandemaskine og mates, medmindre det er særligt afsikret. Det har
så haft den ekstra gevinst, at vi har fået lidt mere plads i skabene.
Forholdet til distrikt og forbund
Generalforsamlingen i distriktet fandt i år sted i torsdags. Jesper Debois, der blev valgt
sidste år, har ikke ønsket at fortsætte, og i stedet er Steen Jacobsen fra Hornbæk blevet
valgt.
Der har været en del problemer i distriktet, både med hensyn til turneringernes
gennemførelse rent teknisk, bl.a. veteranfinalen og holdturneringen. Det viste sig også
vanskeligt at samle 40 par til de store finaler, hvor der kun var 36 og 32 par.
Distriktsbestyrelsen vil forsøge at forbedre både turneringernes praktiske gennemførelse
og kvaliteten omkring afviklingen af turneringen (spisning, spillested mv.).
BBCs tidligere, mangeårige medlem, Ole Larsen, blev valgt til Kreds II’s bestyrelse.
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 vi 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 barometerturnering blev afholdt den 3. oktober, efter at vi i al hast måtte ændre
spilledatoen, da der var sammenfald med Mellemrækkerne. Den gav- som sædvanligt et pænt overskud, ikke mindst takket være vores sponsorer, jeg også i dag vil takke for
deres flotte præmier.
I år spilles barometerturneringen den 26. september, så sæt et X i kalenderen.
2. kval. turneringer
Vores åben par og mixed par kvalifikationsturneringer havde igen stor tilslutning. I
åben par var der 24 deltagende par, som spillede i to rækker, og knap halvdelen gik
videre til distriktsfinalen. Herfra har tre hele og 1 halvt BBC par kvalificeret sig til at
spille DM i Vingsted.
I mixed par måtte vi også 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 spillet den 25-26. april. Af de 16 par der kvalificerede sig til
Vingsted var ikke færre end 7,5 par fra BBC! Det er da flot!
3. Kvalifikation til 3 division
Finn og Birgitte skal sammen med Michael og Henrik Rübner spille om 2 pladser i 3.
Division. Vi krydser fingrene for holdet.
4. Sommerbridge
Vi gentager i år de foregående års princip om at udstede sæsonkort til hele
sommersæsonen. I år har vi forhøjet prisen til 250 kr. for et sæsonkort, og disse kan
allerede i aften erhverves hos kassereren, og 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 250 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 8000 kr.??
Medlemssituationen i den kommende sæson
Igen i næste sæson bliver vi 128 spillere, og de sidste parkonstellationer er netop faldet
på plads.

Spillernes opnåede resultater
Årets klubmestre
I år var det vores Webmaster og hans makker, lektor Ploug, der løb med guldet, skarpt
forfulgt af turneringsleder Lars og Georg. Vinderne bedes komme herop og modtage de
prægede 24 karats medaljer.
Holdturneringen blev i overlegen stil vundet af Lars, Kim, Finn og Peter. I de 7 kampe
opnåede de 166 points ud af 175 mulige, eller 23,7 points i gennemsnit.
Arne Nørgaards hold blev nr. 2, hvilket var lidt overraskende, i hvert fald for os selv!
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:
Knud Breum, Ploug, Steffen og Bent vandt distriktsmesterskabet for hold og deltog for
første gang i DM for klubhold, hvor de blev nr. 10 af 12 mulige.
I mellemrække 1 blev Finn Achtons hold nr. 6, og Steffen og Bent nr. 9.
I mellemrække 2 X blev Knud Breums hold nr. 3, og Mellemrække 2 Y vandt Finn og
Birgitte og Rübner brødrene og spiller næste år i Mlm. Række 1, hvis de altså ikke
spiller i 3. Division. Formanden og næstformanden blev nr. 2 i denne række sammen
med 4 Farum spillere.
Aage Michelsens hold blev nr. 10, og holdets fortsatte eksistens i Mellemrækken
afhænger af kvalifikationskampen om de to pladser i 3. Division.
I Pokalturneringen er der Ballerup spillere på 6 af de tilbageværende 32 hold. Det er ret
imponerende, 0g tre af disse har en god chance for at gå videre til 6. runde. De andre tre
skal møde divisionshold, og så er det nok slut.
I Distriktets serie 1 og 2 deltog der flere 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 flere gange har været over 50 deltagere. Selv i efterårsferien, hvor der kun var
64 spillere, deltog der 35 i undervisningen. 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
takker med et par flasker (2 til hver).
I bestyrelsen trak Poul Koefoed sig ud pga. af manglende tid. Vi siger tak for de 1,5 år
han hjalp til, og vi vil gerne kvittere med et par flasker.
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 hjælper til diverse arrangementer!
Carl-Johan Mortensen

