
Beretning 2019 / 2020 
 
 
Vi var ved sæsonens begyndelse 56 spillende 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. I starten af marts 2020 stoppede coronaen al bridgespil. 
På dette tidspunkt førte Gunnar og Eigil i parturneringen og bliver således 
udråbt som årets vindere for par. 
 
Holdturneringen blev gennemført i 2 rækker med 4 hold over 3 aftener, idet 
de øvrige medlemmer spillede parturnering 
Klubmester for hold blev Flemming Nielsens hold med Jan Kvitsau Nielsen, 
Jonas Kvitsau Nielsen og Michael Mathiesen,. 
 
2019 var samtidig et jubilæumsår for klubben idet vi fyldte 65 år. I september 
afholdt vi derfor både  en jubilæumsturnering med deltagelse af 72 spillere 
samt en jubilæumsfest.   
 
Juleafslutningen blev som de tidligere år afviklet med spisning, kaffe og kage, 
hyggebridge, lotteri og bankospil. 
 
I marts, 2 dage før landet blev lukket ned,  afviklede vi vor traditionelle 
dameparturnering. Turneringen blev til alles tilfredshed afviklet i 3 rækker a 
12 par, i alt 72 spillere. 
 
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. 
 
Vi har i bestyrelsen i længere tid drøftet mulighederne for at samle 
Seniorbridgen (som jo spiller her om fredagen)  og Aars Bridgeklub til én 
klub. I september sidste år havde vi et møde med dele af Seniorbridgens 
bestyrelse, hvor vi fremlagde vore synspunkter samt den hertil hørende 
økonomi. Seniorbridgen ville drøfte det på deres førstkommende 
generalforsamling, som på grund af coronaen dog først vil blive afholdt her i 
oktober. Jeg håber stadig på at det med tiden kan blive til virkelighed, men 
sporer dog desværre en vis uvilje hos dele af Seniorbridgens medlemmer. 
 



 
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. Uden jer ville det være 
umuligt at gennemføre vore turneringer. 
 
Tak ligeledes til Aktivitetscentret for lån af lokaler og tak til Tutta og Jonas for 
hjælp med kaffe, service og opvask. Tak til Jette og Knud for at sørge for de 
maskinlagte kort. 
Tak til Flemming Nielsen for turneringstilrettelæggelse og turneringsledelse. 
Tak til Jan Kvitsau Nielsen og Ove Sondrup Jensen for revision af vort 
regnskab. 
En meget stor 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 stor 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. Jeg stopper i dag som formand, men vil gerne 
fremhæve, at det med den bestyrelse vi har i dag har været en fornøjelse at 
være formand. 
 
Michael Mathiesen 
formand 


