Formandsberetning 2020/21

Jeg tror jeg vil starte, som jeg gjorde sidste år
Det har været noget af en udfordring at overtage formandsposten efter Knud.
Jeg ved stadig ikke om Knud var klar over, hvad der skete ude i verden, så han kunne
nå at springe fra i tide
I år havde jeg da regnet med at vi kunne spille uden de store restriktioner
– men sådan skulle det ikke være.
Hold da op for et forår – vi skulle igen i år, ha´ holdt generalforsamling i maj og nu
skriver vi d. 31. august!
Vi måtte aflyse vores Hjemlig Hygge turnering helt - sidste år var det dog kun
finalen vi missede.
Det er faktisk første gang i klubbens historie, vi ikke har spillet Hjemlig Hygge!!
Vi har holdt 4 bestyrelsesmøder i den forgangne sæson.
Det er 3 mindre end sidste år, - men vi får stadig 2 stk smørrebrød,
så vi lige kan få klaret hele ”verdens sitiuationen” inden
vi tager fat på mødet
Coronaen har dog været positiv på et punkt. Vi fik som alle andre klubber
mulighed for at søge om tilskud til lokaleleje. Det havde vi jo ikke så meget af,
Til gengæld kunne man også søge om manglende indtægt ved Åbent hus,
mindre omsætning i baren m.m.
Vores kasserer Per, lavede en fremskrivning af regnskabet svarende
til 20.000.- Vi regnede dog ikke med at få del i midlerne, men der kom 7000.Vores ”tourguide” Hanne Viborg, har sikkert haft mange ideer til ture, men
der har ikke været de store muligheder indtil videre.
Jeg kan huske, der var en tur til Gotland i støbeskeen i foråret – den gik desværre i
vasken pga Coronaen - det kunne måske være den blev taget op igen
Jeg har talt med Hanne og hun vil prøve at arbejde lidt videre med turen
og hvem ved – måske bare en tur i Danmark

Vi har ikke haft medlemmer ude at spille turneringer i år
Vi havde jo et hold der kvalificerede sig sidste år til Sjællandske mellemrække.
Per Møller, Jan Nielsen, Morten Jensen og vores tidligere medlem Tom Jungløv
Denne turnering blev udsat indtil flere gange og til sidst blev også denne turnering
aflyst
Vi har så prøvet at lokke jer til at spille på nettet – uden den store succes.
Jeg tror kun der er et par stykker der har turde prøve og det gik rigtig godt.
Det var endda gratis at spille, klubben betalte, hvis der var et indskud.
Jeg mener klubben har betalt 5.- pr. spiller der har været med – og det er vist blevet
til max 20.- i alt.
Der er spillet sommerbridge i juni og igen i august - og der er mange der lige
skulle ha´ ”banket lidt rust” inden sæson starter.
Jeg må sige, at det undrer mig lidt, at ikke flere er tilmeldt den nye sæson.
Jeg ved, at vi alle bliver ældre, men efter der i mange år har været venteliste på
tirsdag aften med fuldt hus og 4 rækker, ser det ud til at vi max. er det halve antal
deltagere. Vi bliver kun 12 borde
Mandag aften er også meget tyndt besøgt. Der er vi kun 2 x 4 borde
Til gengæld bliver mandag eftermiddag den dag med flest deltagere.
Der bliver vi 15 borde , 3 x 5 borde
Så er det jo måske igen at torsdag eftermiddag spøger i kullisen.
Vi har prøvet det indtil flere gange uden den store succes.
vi har diskuteret det i bestyrelsen og vi mener ikke der er grundlag for en
ekstra spilledag. Der er flere grunde til det, men de sidste gange vi har forsøgt
er der kun spillet en eftermiddag med 4 borde – og det næste er, at der skal være
en ansvarlig for turneringen, som ikke er så nem at finde
Vi arbejder ihærdigt på, at få nye medlemmer til klubben.
Vi startede et begynderhold op sidste år i september, men blev stoppet af Covid-19
Nu prøver vi igen til september.
Vi har 12 kursister der har kimet og mailet mig ned om hvornår vi starter op igen.
De er nogle utrolige kursister der bare VIL lære bridge.
Jeg er sikker på, at alle er aktive spillere i klubben næste år.
Hvis der er nogen i klubben, der vil med på holdet, så skal man ikke vente for længe
med at tilmelde sig
,

Det er torsdag aften kl 19
med et fantastisk lederteam til at styre begivenhederne
Vi har haft en artikel i Ugeavisen i juli om Møn Bridgeklub og der er allerede flere
der har reflekteret på vores indlæg i Ugeavisen.
Vi starter kursuset op torsdag d. 23 september kl 19.00

Det er dejligt at kunne konstatere, at vi ikke har haft nogle dødsfald i klubben i år

Som I jo sikkert har bemærket, så bliver der stadig ved med at komme en anelse
mere i jeres mailbox end der er gjort tidligere.
Det er fordi jeg synes I har krav på at vide hvad der rør sig i klubben, distriktet og i
Dansk Bridgeforbund.
Vi har også indført nye tilmeldingsmetoder, der bliver fremover satses på, at alt
bliver online.
Jeg ved at Peter, vores utrolige flittige webmaster, arbejder på, at når I tilmelder jer,
så vil I få en svarmail tilbage, at I er tilmeldt. Dette kræver dog, at I læser hvad I skal
gøre – og GØR det der står!!
Ellers kommer det aldrig til at virke optimalt.
Det er jeg også sikker på I gør – i hvert fald til næste sæson
Som sagt, vi vil prøve at få alle medlemmer til at bruge vores hjemmeside MEGET
mere.
Jeg vil stadig udsende en reminder, så I husker at gå ind på hjemmesiden når der
er nyt.
Vi er startet med sommerbridgen, hvor I, på hjemmesiden, kan se hvem der er
ansvarlig for aftenen.
Man SKAL gå ind på hjemmesiden for at se, hvem der er turneringsleder for den
enkelte aften og tilmelding SKAL være til den ansvarlige turneringsleder.
Man kan IKKE tilmelde sig på en serviet eller lign og stikke den i hånden på
formanden eller et bestyrelsesmedlem og så tro at det er ok.
Vi er også kun mennesker, så servietten har det med at forsvinde
– og jeg ved ikke hvor!!

Som I alle er bekendt med, så er tilmelding til næste sæson også online – og det er
gået – sådan nogenlunde smertefrit. Der er flere medlemmer der har været i tvivl
om de har gjort et rigtigt.
Der er også flere der har været i tvivl om de havde tilmeldt sig
Som tidligere nævnt vil der vil fremover komme en tilbagemelding i jeres mailbox
hvor der står, hvad I har tilmeldt jer til
Jeg kan berolige de få der ikke er så dus med computeren, at man altid kan ringe til
formanden eller andre i bestyrelsen, hvis man er i problemer – men altså kun hvad
der angår bridge
Så har vi jo Corona virussen, den har jo skabt en del røre og frygt, men jeg synes vi
har håndteret den efter alle kunstens og Sundhedsstyrelsens regler.
Vi blev hurtig enige i bestyrelsen, at da ”Nede Mette” lukkede Danmark, var det
også tid at lukke bridgeklubben ned.
Vi var klar over, at næsten alle vores medlemmer var i faregruppen
og det ville være en katastrofe, hvis vi fik Covid-19 inden for dørene.
Derfor er vi også startet meget forsigtigt op igen.
Og så et lille hjertesuk fra vores ”submutter” Bodil, der mangler substitutter
til både mandag og tirsdag – så meld jer hos Bodil og I får en stor stjerne hos hende.
Så vidt det er mig bekendt, er der ingen klubmedlemmer der er blevet smittet pt.
- og lad det blive ved det
Bestyrelsen blev pålagt flere ting ved sidste generalforsamling.
Indkaldelsen til generalforsamlingen skulle udsendes senest 4 uger før
og ikke som tidligere 2 uger før
Forslag fra medlemmer skulle være indsendt skriftlig senest 2 uger før
og ikke som tidligere 8 dage før.
Det skulle vist være ok iflg. dirigenten.

Der er mange i klubben der takkes for deres indsats, kortlæggere, kagehentere, øl
og vandhenter, rengøringshold, kaffebryggere og bordopsættere, afryddere ect.
men ikke mindst, turneringslederne, - uden dem havde vi ikke nogen brugbare
turneringer.
Vi har også et par kompetente undervisere, Jan og Ole til vores begynderhold. Uden
dem var der ikke nogen til at tage sig af alle dem der gerne vil lære om bridgens
mysterier
Jeg synes også vi skylder Peter Bløcher en stor tak, for det store arbejde han lægger i
at holde vores hjemmeside á jour – uden ham havde vi ikke en hjemmeside der var
”up to date” hele tiden.

Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde,
det er dejligt, at alle er villige til at få tingene til at køre.
Til sidst vil jeg takke alle jer medlemmer i klubben, for den støtte jeg har fået som
formand. Det har ikke været nemt, for hverken bestyrelsen eller mig.
Nu har vi holdt 2 generalforsamlinger og ingen har været holdt som den skulle i maj.
Skal vi ikke satse på, at vi kan spille uden rekstriktioner i næste sæson
og at næste generalforsamling bliver 1. tirsdag i maj 2022
Skal vi rejse os op og råbe et 3-foldigt hurra for klubben
Møn Bridgeklub længe leve….
Hurra, hurra hurra …….
Tak

