Udsættelse af ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2020

Som konsekvens af Corona virus situationen ser vi os desværre nødsaget til at udsætte den ordinære
generalforsamling i Pandrup Bridgeklub.
Selvom forbuddet mod at samles mere end 10 personer i offentlig regi kun er gældende frem til 30.
marts, vil det være uansvarligt af os at indkalde til generalforsamling i så risikofyldt en periode,
ligesom vi må forvente, at forbuddet forlænges i min. 2-3 uger, evt. skærpes.
Hvornår og hvordan generalforsamlingen senere afholdes, vil blive bekendtgjort på hjemmesiden.
Da vi vil forsøge at afholde generalforsamlingen på denne side af sommerferien må det forventes, at
antal fremmødte medlemmer bliver væsentligt færre end normalt.
Derfor udsender vi nedenstående informationer her på hjemmesiden, så medlemmer der er
forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan orientere sig og evt. henvende sig til formanden
eller et bestyrelsesmedlem med eventuelle spørgsmål.
Dagsorden og revideret regnskab er allerede indsat på hjemmesiden i forbindelse med indkaldelse
til generalforsamlingen. (Se nedenstående)

Øvrig information:
Formandens beretning:
Corona
Bridgesæsonen sluttede på en ærgerlig måde, hvor alle lande er ramt af den frygtelige virus Corona,
hvorfor alle bridgeklubber blev opfordret til at stoppe aktiviteterne, hvilket vi naturligvis også
rettede os efter.
Sidste generalforsamling
På sidste generalforsamling var der genvalg af Henning Mejlholm og Christian Uldal – Frank
Pedersen ønskede at udtræde af bestyrelsen efter at have afløst Sonja Buchardt – Nyvalgt blev Knud
Erik Clausen
Suppleanter blev Fritz Pedersen og Lars Mejlholm
Revisor Ejvind Pedersen blev valgt
Bestyrelsen konstituerede sig således
Henning Mejlholm: Formand – ansvarlig for kontakt til kommunen og sponsorer og DBF samt
Distriktet og øvrigt formandsarbejde
Elly Bertelsen: Næstformand og substitut ansvarlig samt ansvarlig for sommerturneringer, samt
køkkenet tirsdag og torsdag samt til Vesterhavs og Champagneturnering
Knud Erik Clausen: Ansvarlig for torsdagsklubben sammen med Birgith - herunder afslutning og
opstart af turneringen. Ansvarlig for indkøb af præmier og forfaldent arbejde i klubben

Kai Brunmark: Kasserer samt ansvarlig for økonomi og regnskab, åbne turneringer og kontakt til
øvrige klubber i distriktet, samt Forsamlingshusets bestyrelse, samt medansvarlig for opstart og
afslutnings af turneringer tirsdag og torsdag. Samt ansvarlig for undervisning af nye medlemmer.
Birgit Stokbro: Sekretær, samt ansvarlig for undervisning af eksisterende medlemmer samt øvrige
opgaver i klubben, og ansvarlig for torsdagsklubben i samarbejde med Knud Erik Clausen
Christian Uldal: Hovedansvarlig for turneringsopsætning tirsdag og torsdag samt turneringsleder.
Kontakt person ved turneringer, samt turneringsleder tirsdag/torsdag
Uden for bestyrelsen
Carl Sivesgaard: Økonomikontroller uden for bestyrelsen, ansvarlig for klubbens betalinger og
regnskab, ansvarlig for opgørelser til kommunen opgaver i samarbejde med Kai Brunmark
Lars Mejlholm: Ansvarlig for opdatering af Bridgemate.
Frank Pedersen: Ansvarlig for hjemmeside opdateringer og vedligehold af tilmelding på
hjemmesiden

Revisorer:
Ejvind Pedersen og Christian Hejlesen

Turneringsstart:
Tirsdagsklubben startede op med 80 spillere, dette er vi rigtig stolte af, da der af forskellige
årsager var et tab på 8 spillere – vi formåede at finde 8 nye spillere til klubben – tak for det!!
80 spillere er dette perfekte antal til en 4 rækkers turnering – En super turneringsform!
Torsdagsklubben startede op med 40 spillere og sluttede på samme antal – Vi vil gerne op på 48
spillere, da dette giver mulighed for 3 rækker a 4 borde. Dette vil give en bedre turneringsform. Der
har været forsøgt med et par til op og nedrykning, dette er ikke optimalt. Der må arbejdes hårdt for
at finde 48 spillere til kommende sæson.
Torsdagsklubben er klubben hvor der prøves forskellige makker konstellationer, hvilket skaber en
rigtig hyggelig atmosfære – Dette ændrer ikke ved at der er kamp om placeringerne.
Turneringsform:
Der blev stillet forslag om at forsøge at spille anderledes turneringsform om tirsdagen, dette blev
afprøvet for 2 år i træk i A-rækken, hvor vi spillede en IMP turnering, som virkelig stiller krav til
meldeforløbet. En god case som vi bør prøve igen i kommende sæson og måske udvide til også at
omfatte B - Rækken
Bronzepoint
Højeste score tirsdag:
Højeste score torsdag:
Klubmester 2019/20
Bente Pedersen og Christian Uldal

Peter Ellermann
Elly Bertelsen

Nr. 2 - Jens Jørgen Jensen og Peter Ellermann
Nr. 3 – Niels Peter Engelund – Karl Johan Nielsen
Åbneturneringer:
Vesterhavsturnering samlede 60 spillere med deltagelse fra de fleste klubber i Distriktet – dette
var samme niveau som forrige år. Vi ved at vi ikke kan samle 96 spillere på tidspunktet turneringen
afvikles – men! Med 60 spillere har vi underskud på turneringen totalt set – Vi må arbejde på at vi
får denne turnering til at balancere bedre økonomisk. Vi vil meget gerne have lidt flere egne spillere
med i denne turnering.
Champagneturnering samlede traditionen tro 96 spillere, der var udsolgt af pladser kort ind i
december, hvor vi måtte lukke for tilmelding.
For begge turneringer bliver vi rost for veltilrettelagte turneringer og god styring af Jens Abildgaard
og Elly for super forplejning.
Sommerbridge
Vi har afholdt 13 sommerturneringer med deltagelse af 644 spillere i alt – en fremgang på 180
spillere i forhold til året før spillere fra året før – Turneringen trækker store veksler på bestyrelsen,
som på skift er standby disse tirsdag. Men en god traditions turnering for Pandrup Bridgeklub som
vi skal værne om!
Undervisning
Desværre fik vi ikke gang i et undervisningshold i denne sæson – Kai har påtaget sig at være
underviser i kommende år. Der er flere navne skrevet op, og vi vil tage kontakt til tidligere spillere
for et brush up og forhåbentligt vække interessen for bridge igen!

Klubundervisning
Der er afholdt undervisning for klubbens spillere i forskellige konventioner. Dette arrangement
samlede 20 procent af klubbens medlemmer – Jess Bank som instruktør – godt arrangement. Stor
tak til Jess.
Tak til Ole Bertelsen for lokalet
Distriktet
Her gør Kurt Als et super stykke arbejde som formand og får alle klubberne i distrikt Nordjylland til
at hænge godt sammen – godt hjulpet af en god homogen bestyrelse, hvor Lars Mejlholm rigtig flot
styrer informationer og turneringer på hjemmeside – taget godt imod i hele distriktet og i DBF`s
bestyrelse
Distriktsturneringer:
Der er flere af vore spillere som har deltaget i diverse sølvturneringer samt distriktsturneringer med
flotte resultater
Distriktet – Her har Bente og Christian samt Elly og Per Fredriksen kvalificeret sig til DM
Flot!!!
Økonomi
Henvises til vedhæftede regnskab

Kortblandemaskine
Vores gamle kortblandemaskiner, var begyndt at trænge til renovering, derfor søgte vi sponsorstøtte
til en ny kortblademaskine hos SE fonden, som velvilligt støttede med kr. 28.000,- til en ny maskine
– Lars har repareret den gamle, således vi er godt dækket ind på den front.
Kort
Vi har i årets løb købt 820 nye spil kort, her bør vi være godt dækket ind de næste 3 år
Forsamlingshuset
Vi har et godt samarbejde med Forsamlingshuset og Bankoens Venner, ug Bestyrelsen for
Forsamlingshuset gør et super stykke arbejde for at lokalerne er klar og venlige til vores brug – Tak
til Formanden Ole Bertelsen og Kasserer Vagn Thomsen fra vores klub for et godt samarbejde.
Køkkenet
Elly har påtaget sig opgaven med at passe køkkenet og sikre at der er forplejning både
tirsdag/torsdag samt til åbne turneringer samt sommer bridge – Flot arbejde Elly og stor TAK!
Hjælpere uden for bestyrelsen
Niels Peter Engelund – ansvarlig for kortblandemaskine og blanding af kort
Lars ansvarlig for opdatering af bridgemate og reparatør på kortblandemaskine samt ad hock
opgaver
Frank er ansvarlig for hjemmesiden og ad hock opgaver
Carl Sivesgaard for at lave regnskab og styre betalingerne med hård hånd
Ole Bertelsen for at hjælpe med lokale til undervisning og kontakten til forsamlingshuset
Helen for at modtage tilmeldinger til sommerbridge
Bente for at hjælpe tirsdage og til sommerbridge
Tak for året
Tak til alle spillere for en super opbakning til klubben og bestyrelsen, det er jer der bidrager til en
god klub med gode bridgeoplevelser, dejlige små drillerier før spillet og i pauser, det giver en god
social balance – Uden jer havde vi ikke denne gode bridgeklub i Pandrup
Jeg vil sige bestyrelseskollegaer en stor tak for en kæmpe indsats over hele sæsonen, der bliver
arbejdet med bridge hver uge, stort set hele året – Uanset om der er møder i distriktet, turneringer,
nye projekter såvel vinter som sommer, da er i der 100 procent – en ukuelig indsats som klubben og
jeg ikke kan takke jer nok for
Stor tak til alle for et godt engagement i klubben – vi glæder os til næste sæson
***

Fastsættelse af kontingent for 2020/21
- Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for alle kontingentsatser

Indkomne forslag.
- Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen
På valg til bestyrelsen er: Elly Berthelsen, Birgit Stokbro og Kai Brunmark
- Alle tre er villige til genvalg
På valg som suppleant til bestyrelsen er: Fritz Pedersen og Lars Mejlholm.
- Begge er villige til genvalg
På valg som revisor er: Christian Hejlesen
- Christian er villig til genvalg
På valg som revisorsuppleant er: Ove Rasmussen
- Ove er villig til genvalg

Bestyrelsen

