Generalforsamling i Ballerup Bridge Club
Tirsdag den 29. april 2014
Formandens beretning.

Lokalesituationen og den daglige drift
Vi har i denne sæson kun haft 2 aflysninger, en kendt i forbindelse med kommunalvalget i november, og en i
marts. Sidste år blev det aftalt, at udlejninger ville blive skrevet på den lille fine tavle ved døren. Det fungerer
bare ikke endnu.
Vi har fortsat et godt samarbejde med lederen af Tapeten, Michael Hansen. Bl.a. har vi fri adgang til servicen,
når vi har turneringer med bespisninger, og vores elektroniske nøgler giver os snart adgang til hjertestarteren i
foyeren ved Store Sal.
Mathias Reker står fortsat for opstilling, kaffebrygning og kortblanding, og det kører bare helt upåklageligt.
Mathias har også lovet at hjælpe os i den kommende sæson.
Medlemssituationen i den kommende sæson
Vi har igen i år været 144 spillere i klubben, På trods af det store antal, er afviklingen af turneringerne gået
gnidningsløst, ikke mindst takket været vores webmaster, Knud Breum, og hele holdet af turneringsledere, der
beredvilligt træder til, når det kræves.
Vi regner bliver også 144 spillere i næste sæson. Næsten alle er på plads. Der mangler et par bekræftelser på
nye makkerskaber, men der er flere par på ventelisten, som venter på at komme til. Vi har jo desværre

erfaring for, at meget kan ske i løbet af sommerferien.
Det er - for nu at gentage mig selv fra sidste og forrige år - en uhørt positiv situation vi står i, hvor mange
klubber i dag mister medlemmer eller sågar helt lukker. Bemærk også, at vi i dag er 109 tilmeldte til
generalforsamlingen - det største antal deltagere til dato.
Vi spillede i forårets parturnering en kvalifikation over 6 aftener. Spilleudvalget havde valgt at spille i 2
rækker a 20 par, og 2 rækker a 16 par. Turneringsformen var for så vidt god nok, men den medførte en masse
larm, da rækkerne ikke afsluttede runderne på samme tid. Så dette vil vi bestræbe os på at undgå i fremtiden.
Efter opdelingen i 4 rækker a 18 par, var der ikke nævneværdige problemer, selv om støjniveauet ved
rundeskift ofte er uacceptabelt højt.
I forbindelse med fremtidige ændringer i BBC’s medlemsantal - såvel opad- som nedadgående - og
indplacering af nye spillere, må medlemmerne i klubben være indstillet på, at det ikke altid vil være muligt at
anvende de sædvanlige regler for op- og nedrykning. Ingen ved, hvor mange der i næste sæson melder sig ind
eller ud. BBC’s medlemsantal er ikke stationært. Fra sæson til sæson er spilleudvalget derfor nødt til at tage
stilling til, hvordan opgaven med rækkeinddeling bedst løses.
Forholdet til distrikt og forbund
Distriktets holdturnering skulle have foregået i Mariehøj Centret i Holte. Men med kort varsel blev lånet af
lokalet opsagt, da det skal renoveres. I stedet blev der spillet i dels Slotsbridge i Hillerød og dels i Gentofte
Bridgeklub. Det vides endnu ikke, hvor holdturneringen i næste sæson vil blive spillet, men distriktets
bestyrelse arbejder med sagen. Uanset hvor den ender med at blive spillet, skal jeg opfordre klubbens
medlemmer til at danne hold, og deltage i disse turneringer.
Alle parfinalerne blev spillet i Slotsbridge i Hillerød.
Generalforsamlingen i distriktet finder sted i Slotsbridge på torsdag, og Jesper Debois forventes genvalgt til

formand.
Som det sikkert vides, blev Asminderød Kro endelig solgt i denne sæson, og forbundet har nu til huse i
Herlev. Som følge at salget, udgør forbundets overskud i denne sæson 1,7 mio. kr. mod 0,5 mio. i sidste
sæson.
Vi har nu i år i klubbens turneringer haft de nye handicap regler, og de forekommer at være rimeligt fornuftigt
skruet sammen, selv om vi er et par stykker, der mener at det går den forkerte vej. Men det problem skal løses
ved bridgebordet.

Tu-leder.
Finn Achton har igen i denne sæson fungeret som over-turneringsleder og har også ved flere lejligheder
genopfrisket en række etiske og spillemæssige regler. Han er desuden begyndt at oplade sin røst, når
støjniveauet bliver for højt, og det gør det som nævnt ofte.
Vi vil gerne takke for, at han påtager sig dette arbejde, og vi vil gerne kvittere herfor med et par flasker
rødvin.
Vi er fortsat 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 i år kvittere for med en flaske destillerede druer fra Frankrig.
Til sidst i denne del af beretningen vil jeg lige nævne, at den ene af vores to sponsorer har skiftet navn til

Skoringen, som ejes af Lillian Agerklint og Peter Maaløe, der begge spiller i klubben.
Eksterne arrangementer
1. Ballerupturneringen
Vi måtte i denne sæson aflyse vores traditionelle Ballerupturnering på grund af svigtende tilmelding. Om
dette skyldtes det gode efterårsvejr, eller for mange konkurrerende guldpoints turneringer, ved vi ikke, men
det var naturligvis ret skuffende.
Til efteråret forsøger vi imidlertid igen, og lokalet her er allerede booket til den 20. september, så I kan godt
allerede nu sætte et kryds i kalenderen.
I denne forbindelse vil vi gerne i kontakt med medlemmer, der kender til virksomheder eller forretninger, der
kunne tænkes at ville være sponsorer.
2. Klubholdturneringen.
Distriktets klubholdturnering 2013 blev vundet af Knud Breums hold, og på 2. pladsen Frank Paaskesens
hold, mens Anne Marie Frøhlich og Ole Vinberg Larsens hold blev nr. 3. Ved DM opnåede Breums hold - et
pænt stykke fra bunden - en 10. plads blandt landets bedste hold.
I skrivende stund har jeg ikke modtaget resultatet af sidste indledende runde. Før sidste runde ligger 3 af
BBC’s 5 deltagende hold til at deltage i finalen til september, og det 4. kan med en overbevisende indsats i
sidste runde også kvalificere sig.
I Nordsjællandsdistriktet var i alt 16 hold tilmeldt, heraf ikke mindre end 5 hold fra BBC.
3. kval. turneringer
I åbent par klubheatet var der 16 par til start. Henrik og Michael Rübner vandt heatet foran 5,5 andre par fra
BBC, der kvalificerede sig til distriktsfinalen. Michael Hvass Miller vandt med en makker ude fra finalen
foran 8 andre BBC par, der vandt retten til at deltage i DM i Svendborg. Når der var flere par i finalen,
skyldtes det naturligvis, at mange af dem deltog i et af de øvrige tre heats i åben par.

I mixed par heatet var der 18 par til start. Heatet blev vundet af Michael Rübner og Kirsten Bræstrup.
Herudover kvalificerede en hel stribe af halve og hele BBC par sig til finalen, der spilles førstkommende
weekend.
I Damepar vandt Helle Simon Elbro sammen med en makker udefra, og Vera Petersen blev nr. 6, ligeledes
med en makker udefra. Det er for dårligt, at der ikke er flere BBC-piger med i denne turnering. Det må I se at
få lavet om på i næste sæson, mine damer!
I Seniorpar blev Ole Larsen og Peter Molander nr. 5 og der deltog også andre halve par fra BBC, men de
endte udenfor placering til DM i Vingsted.
I divisionsturneringen - 3. division Øst - deltog i år 2 hold med spillere fra BBC, Søren Holsts og Jeppe
Knappes hold. Med placering som henholdsvis 7 og 8 fortsætter begge hold i divisionsturneringerne. Det er
rigtig flot.
I distriktet, serie 1X vandt brdr. Rübners hold, formandens hold nr. 4, og Aage Michelsens hold nr. 5.
Det efterfølgende Nordsjællandsmesterskab i hold blev vundet af brdr. Rübner sammen med Thunboerne,
som også tilbagevendende spiller i BBC.
I Pokalturneringen er der fortsat Ballerup spillere med, nemlig Henrik Carstens Laursen og Michael
Soetmann, som i 6. runde i Odense skal møde bl.a. Mathias Rohrberg, som tidligere har spillet i BBC.
4 Mellemrækkerne
I MR 1 blev Achton nr. 3 og Henrik og Michael Rübners hold nr. 4, og Henrik Carstens Laursens hold nr. 9.
Achtons hold kan nu eventuelt spille om en ekstra plads i 3. division, men har allerede sendt afbud.
I mellemrække 2 X blev Bent Jakobsens hold nr. 5 og Aage Michelsens hold nr. 9.

I mellemrække 2 Y blev Helle Simon Elbros hold nr. 6, Ejgil Sjøgaards hold nr. 8. Formandens hold blev nr.
11, og kan kun undgå nedrykning ved i en senere kamp at vinde over hold nr. 11 fra MR 2X, og kun såfremt
yderligere et hold fra MR 1 rykker op i 3. div.
I mellemrækkerne i Kreds 2 deltog 11 hold med spillere fra BBC. Det skal ses i sammenhæng med, at Kreds 2
omfatter hele Sjælland minus København. I alt deltager 36 hold i de 3 mellemrækker.
5. Sommerbridge
Sidste års sommerbridge var igen rigtig godt besøgt. Vi slog ikke vores egen rekord, men vi havde også kun
11 tirsdage til rådighed. I gennemsnit var der næsten 40 par pr. aften, helt enestående, og det gav et pænt
overskud, som det også fremgår af regnskabet.
Vi gentager i år de foregående års princip om at udstede sæsonkort til hele sommersæsonen. I år er der 12
spilleaftener, og prisen er den samme som sidste år: 50 kroner pr. aften eller 300 kr. for sæsonkort, som
bringer prisen pr. aften ned på 25 kroner, hvis du kommer de 12 gange. Vi forventer at nå samme eller et
bedre resultat i forhold til sidste år. Kom og støt op!
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 kr.
Resultater i klubben.
Årets klubmestre
I år blev parturneringen vundet af Jens Galsgaard - Kaj Druedal med ikke mindre end 245 p foran Anne Marie
Frøhlich - Jeppe Knappe på 2. pladsen med 147 p. Vinderne bedes komme herop og modtage det synlige
bevis på deres værdighed.

Holdturneringen blev vundet af Finn, Peter, Lars og Kim med 259 p. foran Frank Paaskesens hold med 250 p.
Vi vil gerne bede de stolte vindere komme herop og modtage det synlige bevis på mesterskabet.
Der har i år været gennemført undervisning 4 aftener i foråret før spillestart. Undervisningen blev forestået af
Aage, og der var fin tilslutning til alle aftener. Vi er oven i købet blevet spurgt, om spillere fra andre klubber
må deltage i undervisningen. Og det må de naturligvis gerne. Medlemsrekrutteringen foregår hele tiden og på
alle niveauer!
Bestyrelsen håber derfor, at der også vil kunne gennemføres undervisning i den kommende sæson.
Vi vil gerne takke Aage for, at han påtager sig arbejdet med undervisningen i klubben og den tilhørende
forberedelse til hver undervisningsaften, og BBC kvitterer gerne herfor med et par flasker rødvin.
Som allerede nævnt på en klubaften vil et af klubbens medlemmer, Anni Birgitte Møller, i næste sæson
forestå bridgeundervisning i BBC’s navn. Undervisningen vil finde sted over ikke færre end 25 onsdage her
på Tapeten.
Der vil på skift være frivillige hjælpere til at assistere Anni, og foreløbig har Lisbeth Hvolby, Erik
Kristiansen, Niels Kjeldsen og Arne Nørgaard meldt sig under fanerne. Anni har udarbejdet en folder interesserede kan få udleveret et eksemplar heroppe, hvis man kender nogen, der gerne vil lære at spille
bridge.
Folderen er omdelt til 12-15 klubber og en hel del biblioteker i omegnen. På foranledning af Anni vil
undervisningen også fremgå af DBf’s hjemmeside, ligesom der indrykkes annoncer i Ballerup Bladet. Denne
fornyelse giver forhåbentlig grundlag for fremtidig tilgang af nye spillere.
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

