Beretning 2017 / 2018
Vi har ved sæsonens begyndelse været 63 spillende medlemmer. I december
og i marts mistede vi desværre 2 af vore medlemmer. Her ved sæsonens
afslutning er vi 63 aktive og 3 passive medlemmer.
Sæsonen blev indledt med en alle mod alle parturnering over 4 aftener.
Herefter blev parrene inddelt i 3 styrkeopdelte rækker med jævnlige
op/nedrykninger. Selv om der på nuværende tidspunkt mangler en halv
spilleaften, hersker der ingen tvivl om at klubmester for par for denne sæson
er Birte Kjeldsen og Gunnar Andersen.
Holdturneringen blev gennemført i 4 styrkeopdelte rækker over 2 omgange
hver på 3 aftener med op/ned rykning mellem rækkerne. Klubmester blev
Birte Kjeldsen’s hold med Gunnar Andersen, Jan Kvitsau Nielsen og Steen
Nielsen.
Juleafslutningen blev som de tidligere år afviklet med spisning, hyggebridge,
lotteri og bankospil.
I marts afviklede vi vor traditionelle dameparturnering. Deltagelsen i år nåede
ikke sidste år rekord, men turneringen blev gennemført i 3 rækker a 10 par
samt 1 række a 8 par. Det sidste skyldtes 2 afbud i allersidste øjeblik.
Klubben var fint repræsenteret med bl a førstepladsen i A og D-rækken.
I forbindelse med denne turnering skal der siges en stor tak til Flemming
Nielsen og Jens Kristian Nielsen som hhv. TU-leder og regnskabsfører. Flere
andre af klubbens medlemmer hjalp med opstilling af borde, bagning af
boller, kager, kaffe, opvask og meget mere. En stor tak til dem alle.
Med hensyn til deltagelse i distriktets og forbundets turneringer kan jeg
konstatere, at det desværre stadig kun er Tordenskjolds soldater bestående
af 4-5 par der deltager. Disse har dog til gengæld gjort det godt i såvel
holdturneringer som diverse parturneringer.
I maj, juni og august måned sidste år har klubben afholdt 12 åbne huse med
en rigtig flot deltagelse, idet der var mellem 12 og 20 par til samtlige aftener.
Afløsere kan vi ikke undvære og jeg vil benytte lejligheden til at sige et stort
tak til alle dem, der træder til når der er brug for det.

Tak ligeledes til Aktivitetscentret for lån af lokaler og tak til Tutta for hjælp
med kaffe og service.Tak til Jette og Knud for at sørge for de maskinlagte kort
samt bagning af boller og kager.
Tak til Flemming Nielsen for turneringstilrettelæggelse. Undervisning har der
desværre i denne sæson ikke været grundlag for.
Tak til Jan Kvitsau Nielsen og Ove Sondrup Jensen for revision af vort
regnskab.
Tak til de ildsjæle som møder op 30 minutter før hver aften og sætter borde,
stole, bridgemates og meldekasser op og tak til alle dem der hjælper med
oprydning efter hver spilleaften.
Endelig en tak til alle for at være med til at gøre tirsdag aften til en rar og
behagelig oplevelse.
Til slut vil jeg gerne takke den øvrige bestyrelse for en stor arbejdsindsats og
et rigtig godt samarbejde.

