Formandsberetning 2021/22

Så er det 3. gang jeg skal aflægge beretning – og det er første gang det bliver
rettidigt
Hold da op for et år – vi skulle igen i år, ha´ coronaspøgelset ud af skabet.
Igen skulle vi have et hårdt efterår, men det var ikke noget imod hvad vi skulle
igennem ved opstarten efter jul.
Corona virussen, den har jo skabt en del røre og frygt, men jeg synes vi
har håndteret den efter alle kunstens og Sundhedsstyrelsens regler.
Alligevel fik den sneget sig ind i klubben.
Vi er dog, med få undtagelser, alle vaccineret i klubben, så skaden blev ikke
så stor som vi frygtede.
Men,
Der var medlemmer der ikke ville spille før coronaen var helt under kontrol.
Der var medlemmer der ikke ville spille, før efter vinterferien og nogle der
ville noget der i mellem.
Det er altså ikke nemt at få tingene til at gå op i en højere enhed,
Bodil har ligget vandret og jeg tror ikke der er nogen der misunder hende.
Der er heldigvis mange, der stadig er villige til at hjælpe.
Januar gik for det meste, med at spille alternative turneringer, da der
var så mange afbud, så det var umuligt at spille vores ”normale” turneringer
Så blev det 1. februar og Mette F sagde, at nu var Coronaen væk – næsten
Det er ikke længere en samfunds kritisk sygdom.
Det var dog stadig ikke alle her i klubben, der mente det samme som Mette.
Vi har virkelig kæmpet med at få turneringerne til at gå op – og hvis ikke det
var fordi, at Bodil havde gråt hår i forvejen, så havde hun fået det.
Hun har kæmpet hver uge med at finde substitutter.
Den sværeste aften ang. substitutter har været mandag aften.

Der var kun 8 borde til sæsonstart og efter 4 aftener, har vi måtte reducerer det ned
til 7 borde
pga manglende substitutter.
Jeg ved, at jeg selv er en del af de mange der gerne vil ud at rejse – og det skal der
selvfølgelig være plads til – men det giver altså Bodil STORE problemer.

Vi har i den forgangne sæson holdt 6 bestyrelsesmøder
Vi har omlagt møderne til fredag morgen kl 8.00, så Per kan deltage efter hans
natarbejde og gå hjem og sove.
Så smørrebrød er udskiftet med morgenbrød
Vi andre har også godt af at komme lidt tidligt ud af feerne
Vi har også i år haft et enkelt dødsfald (9 marts).Arne meldte sig ud af klubben
sidste år pga sygdom, men var et skattet medlem af bridgeklubben.
Arne stod i mange år for undervisningen i klubben og var aldrig bleg for at give
et nap med når det kneb. - Vi er mange der savner ham.
Vores ”tourguide” Hanne Viborg, har sikkert haft mange ideer til ture, men
der har ikke været de store muligheder indtil videre.
men hvem ved om hun satser på en ny tur – måske bare i Danmark
Vi har også andre medlemmer der forsøger sig med ferieture.
Jeg har kæmpet meget for at få genoplivet vores tidligere ture til Mallorca.
og i år er det endelig lykkedes
Vi er allerede 24 personer til denne tur og der er stadig plads til flere.
Den er annonceret som en ”Bridgetur”, men det er en ”all inklusive” tur,
hvor vi spiller lidt bridge om aftenen, så ikke spillende kan sagtens tilmelde
sig. Der er allerede 7 tilmeldt der ikke spiller bridge.

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 sidste år og til sidst blev også denne
turnering aflyst.
I år er det lykkedes at få turneringen i gang og holdet ligger ikke til oprykning, men
lunt i svinget efter turneringens afslutning.
Vi har så igen i år 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 efter hvad jeg hører,
så går det rigtig godt.
Jeg må sige, at det undrer mig stadig lidt, at vi ikke var flere
tilmeldte til denne 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, er vi i år max. det halve antal deltagere.
I år er vi kun 12 borde om tirsdagen.
Til gengæld er mandag eftermiddag den dag med flest deltagere.
Der er vi 15 borde , 3 x 5 borde
Mandag aften er også meget tyndt besøgt.
Der var vi kun 2 x 4 borde og efter Bodil kastede håndklædet i ringen
pga. manglende substitutter, - har vi måtte reducere til 7 borde.
Det er ikke det nemmeste bordantal, når der skal laves turnering.
Bodil havde KUN en substitut til mandag aften.
Så er det jo måske igen at torsdag eftermiddag igen spøger i kullisen.
Vi har prøvet det indtil flere gange uden den store succes.
Bestyrelsen satte en brugerundersøgelse i gang, for at finde ud af stemningen
i klubben.
Skal vi nedlægge mandag aften
Skal vi flytte mandag aften til torsdag eftermiddag
Skal vi fortsætte som som vi gør nu
Jeg må erkende, at spørgsmålene skulle nok være formuleret lidt anderledes
På spørgsmålet:
Skal vi nedlægge mandag aften svarer 6 ja – 14 nej – 28 følger flertallet
Skal vi flytte til torsdag eftermiddag 20 ja – 11 nej – 21 følger flertallet

Skal vi fortsætte som vi gør nu
16 ja – 6 nej – 22 følger flertallet
som jeg kan udlægge det, så er det op til bestyrelsen hvad der skal ske !!
Vi har diskuteret det i bestyrelsen og vi mener det må være en beslutning der skal
tages på en generalforsamling.
Derfor er mandag aften på dagsordenen, som et bestyrelsesforslag,
men det tager vi når vi når dertil.
Vi har også diskuteret vores logo, om det skulle have et nyt design.
Vores gamle logo har tjent os godt, men det er lidt uhåndterligt at bruge.
Vi sendte en mail ud, om der var nogle der havde et forslag til et nyt logo.
Det har ikke ligefrem væltet ind med forslag – men vi har dog fået 3 forslag.
De har været diskuteret i bestyrelsen og hvis vi skal skifte vores logo, så tager vi jer
medlemmer med på råd.
Så indtil videre fortsætter vi med vores gamle logo.
Vi arbejder ihærdigt på, at få nye medlemmer til klubben.
Vi startede et begynderhold op sidste år – næ, det var faktisk forrige år i september,
men blev stoppet af Covid-19
Vi var 12 kursister der startede, men coronaen ødelagde desværre vores
kursusforløb. Der var flere kursister, der aldrig rigtig kom i gang efter vi startede op
igen.
Kurset sluttede sidste jul, hvor vi kun var 3 kursister tilbage med 3 undervisere.
Så det var meget intens undervisning.
Jeg vil godt takke alle de medlemmer der har stillet op, for at vi kunne få nogle
begynderturneringer til at fungere.
Men vi fik 3 nye medlemmer
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. Dette sagde jeg også sidste år – men ved at gentage det, så håber
jeg vi får de sidste med på vognen i år

Jeg ved, at Peter, vores utrolige flittige webmaster, har arbejdet 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 starter i år sommerbridgen op tirsdag d. 10 maj, og 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 stadig 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!!
Tilmelding til næste sæson er igen KUN online
Vi håber det går lige så godt som sidste gang – måske endda en anelse bedre
nu ved alle hvordan det foregår.
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 skal vi heller ikke glemme vores holdturnering Hjemlig Hygge.
Den kører som den har gjort i over 25 år.
Jeg vil gerne slå et slag for denne turnering der kører i privat regi.
Det er en turnering, hvor ALLE og jeg mener ALLE kan være med.
Det er som navnet antyder en hygge turnering for hold.
Jeg kunne godt bruge 2 - 4 hold mere næste sæson.
Vil man gerne være med, men ikke har nogle makkere, så meld jer

alligevel – så vil jeg prøve at finde et makkerpar.
Jeg vil håbe, hvis det er mig der står her næste år, at jeg kan lave en beretning
hvor der ikke er et ord om corona

Der er mange i klubben der takkes for deres indsats, kortlæggere, kage bagere, øl
og vandhenter, rengøringshold, kaffebryggere og bordopsættere, afryddere Der er mange jeg kunne fremhæve, men vi har en ildsjæl, ja vi har faktist 2
Vi har en utrættelig Villy, der sørger for at der er øl og vand på køl, der sørger
for, at stille borde op så I kan spille og ikke mindst sørger for at rydde op efter
jer – selvom der er lister over hvem der gør hvad. Det er ikke altid at folk lige
får set, at det er deres tur.
Villy er gift med Ingelise, som er som ”den hvide tornado”.
Ingelise synes at stolesæderne trængte til en afrensning, og straks fandt hun 2
medhjælpere, og så klarede de lige det.
og 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 rigtigt godt samarbejde,
det er dejligt, at alle er villige til at få tingene til at køre.
Til allersidst vil jeg takke alle jer medlemmer i klubben, for den støtte bestyrelsen og
jeg har fået som formand. Det har ikke været en nem sæson, 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 restriktioner i næste sæson

og at næste generalforsamling bliver 1. tirsdag i maj 2023
Skal vi rejse os op og råbe et 3-foldigt hurra for klubben
Møn Bridgeklub længe leve….
Hurra, hurra hurra …….
Tak

