Generalforsamling i Ballerup Bridge Club
Tirsdag den 4. maj 2010

Formandens beretning.
Lokalesituationen og den daglige drift
Heller ikke i år er der meget at rapportere om mht. den lokalemæssige situation. Der har dog været tre aflysninger. Det må vi
blot acceptere og så være glade for at det blev ved det.
I det store og hele har vi al mulig grund til at være rigtig godt tilfredse med vores klublokale.
Vi har fortsat et godt forhold til Tapetens daglige leder, Mona Hansen, og til det øvrige personale.

I efteråret måtte vi sige farvel til Nicolai, som nu er i gang med at blive flyveleder, og vi har været så usigeligt heldige at finde
den helt rigtige afløser, nemlig Mathias Reker. Mathias er en knag og passer det hele perfekt i både køkken med kaffebryg og
kageudskæring, og ikke mindst det vigtige job ved kortblandemaskinen.

Bridgemates og kortblandemaskine
Efterhånden er det bestyrelsens opfattelse, at medlemmerne nu er blevet fortrolige med at bruge Bridgemate. Der sker naturligvis
stadigvæk tastefejl, som efterfølgende må rettes, men ellers kører det upåklageligt.
Det er endnu ikke lykkedes forbundet at indstille Bridge Central således, at de 16 spil kan vandre frit mellem bordene i hver
halvleg.
Forholdet til distrikt og forbund

Generalforsamlingen i distriktet finder sted på torsdag, så der er ikke noget at rapportere om. Så meget vides dog, at det meste af
bestyrelsen fortsætter.
Derimod har der været udskiftning på næsten alle poster i Forbundet, både blandt de valgte og de ansatte. Per Egelund har afløst
Knud Aage Boesgaard som formand, og både forbundets generalsekretær, den økonomiansvarlige og redaktøren er skiftet ud.
Sidstnævnte med Henrik Kruse Petersen, der tidligere i mange år var medlem her i klubben.
På et repræsentantskabsmøde senere på året skal man diskutere en ny kontingentstruktur. Der har i medlemskredse i mange år
været utilfredshed med, at man skal betale fuldt kontingent til DBf, selv om man spiller i flere klubber. Om en ændring vil få
effekt allerede fra den nye sæson, vides endnu ikke, men såfremt det skulle få betydning for os, vil vi eventuelt indkalde til en
ekstraordinær generalforsamling i starten af den nye sæson.
BBCs tidligere, mangeårige medlem, Ole Larsen, forventes genvalgt til Kreds II’s bestyrelse.
Tu-leder.
Lars Jensen har også i denne sæson fungeret som tu-leder. Det siger vi tak for, og kvitterer med de sædvanlige skotske dråber,
som Lars mener, kan gøre tilværelsen lidt mere udholdelig. Sådan har jeg det da også selv.
Desværre har Lars besluttet at holde en pause fra bridgen, og jeg er sikker på, at der er mange der vil savne din rolige og
pædagogiske stil som tu-leder.
Heldigvis har Finn Achton lovet at træde til som en slags overturneringsleder på selve spilleaftenen. Det er vi alle meget glade
for, for Finn er, ligesom Lars, kendt for at være den perfekte turneringsleder, der med et stort smil, og en lille anekdote til
kumpanerne ved bordet, får det hele til at glide. Også tak til Finn for at minde os alle om de bridgeetiske regler.
Vi håber, turneringstilrettelæggelsen kan klares af spilleudvalget, og Niels Kjeldsen har lovet i samarbejde med webmasteren at
træde hjælpende til ved tasterne, når turneringerne rent praktisk skal tastes ind i BC.
De nye tekniske hjælpemidler kræver fortsat en webmaster, og her er vi så heldige at have Knud Breum, som aften efter aften
kommer en halv time før alle andre og sørger for, at aftenens turnering bliver afviklet gnidningsløst. Knud sørger også for
resultatformidling på nettet, og administration af vores medlemsliste og indberetning af mesterpoints. Og så er Knud en af
krumtapperne under vores sommerturneringer. Og Knud har givet tilsagn om at fortsætte som webblæksprutte.
Det vil vi også gerne kvittere for med en flaske tørvedråber fra Islay.
Eksterne arrangementer

1. Barometerturneringen
Vores barometerturnering blev afholdt den 26. september. Det blev også denne gang til 3 rækker a 14 par, og det er efterhånden
fast standard. Den gav - som sædvanligt - et pænt overskud, ikke mindst takket være vores sponsorer, som jeg også i dag vil takke
for deres flotte præmier.
I år spilles barometerturneringen den 25. september, så sæt et X i kalenderen, lokaler er allerede bestilt.
2. kval. turneringer
I både åben par og mixed par kvalifikationsturneringerne var der 24 par til start, fordelt i to rækker. Ca. halvdelen gik videre til
distriktsfinalerne. Herfra har 4,5 og 2,5 par kvalificeret sig til DM i Vingsted.
4. Sommerbridge
Vi gentager i år de foregående års princip om at udstede sæsonkort til hele sommersæsonen. Da der i år er hele 13 spilleaftener er
prisen forhøjet til 300 kr. for sæsonkortet – det er så lidt som 23 kroner pr gang, hvis du kommer alle 13 gange - og det 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 300. Det kunne jo være at de fik lyst til at spille her i klubben. I
sidste sæson gav sommerbridgen et overskud på godt 6 tusinde kroner.
Medlemssituationen i den kommende sæson
Igen i næste sæson bliver vi 128 spillere, og de sidste parkonstellationer er netop faldet på plads. Sammen med spilleudvalget har
vi overvejet eventuelt at udvide klubben, idet vi har ret mange par på ventelisten, men indtil videre forsætter vi med det kendte
antal.
Spillernes opnåede resultater
Årets klubmestre
I år blev parturneringen vundet af Lars og Kim, skarpt forfulgt af Kaj og Olaf. Vinderne bedes komme herop og modtage de
prægede 24 karats medaljer.
Holdturneringen blev vundet af Lars, Kim, Finn og Peter i et tæt opløb med Knud Breum og makkere.
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

Da sæsonen startede, havde klubben 2 spillere, der spillede i 3. division, nemlig Kaj og Paw. Desværre for dem rykkede holdet
ned, men det var ikke Kaj og Paws skyld, de havde et multigennemsnit på lidt over 15. Vi regner med, at de rykker op igen.
Knud Breum, Ploug, Steffen og Bent og Åge Michelsens hold med tre bestyrelses-medlemmer har kvalificeret sig til
distriktsmesterskabet for klubhold, der spilles i september måned.
I mellemrække 1 blev Finn Achtons hold nr. 8, og Bents nr. 11, og de må en tur ned i mellemrække 2.
Formanden, næstformanden og Preben Hansen samt tre Farum-spillere blev nr. 1 i mellemrække 2Y, og skal næste år forsøge
ikke at rykke ned igen.
Aage Michelsens hold blev nr. 4 i samme række.
I Pokalturneringen er der kun 1 hold tilbage. Vi krydser fingrene for Steffen, Bent, Henrik og Knud, der skal spille næste kamp
førstkommende weekend.
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. Rigtig mange spillere har givet udtryk for, at de er meget tilfredse med
tilbuddet om undervisning, men vi må erkende, at deltagelsen i denne sæson har været mindre end tidligere. Det kunne være
bedre, og vi i bestyrelsen vil forsøge at øge interessen for undervisning. Det er vejen til at blive bedre, og jeg håber, at vore gode
undervisere vil træde til igen i den næste sæson.
Vi håber, at medlemmer værdsætter denne undervisning, og vi regner med, at den også vil blive gennemført i den kommende
sæson.
Jeg vil gerne takke Aage, Lars, Poul og Kaj for deres indsats som undervisere, og vi håber naturligvis, at I vil tage endnu en tørn i
den nye sæson. Med tak for indsatsen beder jeg jer tage imod 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, en tak til rækkeledere, og ikke mindst en tak for
spilleudvalgets indsats.
Og husk: Det er aldrig for sent at melde sig som hjælper til diverse arrangementer!
Carl-Johan Mortensen

