
 

Tirsdag d.22 maj 2018 

 
Bestyrelsens beretning 
Vi har 99 betalende medlemmer.  
 
Undervisning 
Undervisningsholdet, ledet af Jørgen Leth-Espensen, har haft 11 elever, der 
har gennemført kurset. Desuden har 8 øvede medlemmer deltaget i kurset fra 
januar, for at få opfrisket bridgekundskaberne. Der har været stor tilfredshed 
med kursusforløbet fra kursisterne. Bestyrelsen siger mange tak til Jørgen for 
den store indsats. Også tak til Hanne Caspersen og Elise Fredhave for at 
bistå undervisningen. I hele april er alle kursister blevet tilbudt at deltage i 
onsdagsturneringer som klubben har tilbudt. Tak til substitutter for at 
medvirke til at gennemføre dette. De fleste har taget imod tilbuddet. 
Der har været 2 undervisningssøndage, Vi måtte aflyse den ene på grund af 
manglende interesse. 
Fra august til januar er der hver onsdag blevet undervist i 2 lektioner i 
skolebridge på Vestre skole. Der var 12 elever der gennemførte.  Klubben har 
fået en masse erfaring med skolebridge . 
Der vil i august blive annonceret om et undervisningshold, og vi håber på igen 
i år at få et hold. 
 
Spille- og turneringsudvalg 
Udvalget har tilrettelagt alle turneringer og spilledage og fået det hele til at 
fungere. Det meste af året har vi om mandagen været 10 borde fordelt på 2 
rækker, om tirsdagen 9 borde ligeledes fordelt på 2 rækker og om torsdagen 
7 borde fordelt på 2 rækker. 
Årets 7 turneringer har bestået af 5 parturneringer og to med imppar 
udregning. B-rækkerne har dog hele året spillet alm par. Der har været op- og 
nedrykning efter hver turnering.  
Månedens par er blevet tildelt præmie efter bedst forbedret score af 
handicap. 
Vi synes, at udvalget har gjort et rigtig godt stykke arbejde. Tak til spille- og 
turneringsudvalg. 
Desuden stor tak til turneringsansvarlige, der sørger for at forberede og 
gennemføre de ugentlige turneringer. 
  



Kortblandeudvalget med 10 medlemmer har sørget for, at vi får lagte kort 
til alle vores spilledage samt til undervisningen. Det har fungeret fantastisk 
fint. Og også tak til dem alle. 
 
Presse og foto 
Klubben har to ansvarlige der står for dels foto og dels kontakt til pressen. 
Tak til begge. 
  
Klubudvalget 
Klubben afholdt Høstfest og nytårskur, som havde god tilslutning.  Der blev 
spist god mad og spillet turnering. Fint tilrettelagt af festudvalget og tak til 
klubudvalget. 
  
Eksterne turneringer 
Klubbens deltagelse i eksterne turneringer er beskeden. 1 hold har deltaget i 
pokalturnering, andre har deltaget i diverse eksterne turneringer. En del har 
deltaget i turneringer i Svendborg til bridgefestivalen. 
  
Substitutter 
Det er medlemmers opgave selv at skaffe substitut ved fravær. Har man 
svært ved at finde en ledig på substitutlisten opfordrer vi til at man kan ringe 
til folk på medlemslisten. Det er kørt godt med trofaste substitutter i årets løb. 
  
Uddannelse 
Vi har haft 3 på weekend kursus, for at kunne forestå skolebridgen. 1 har 
deltaget i seminar om skolebridge. 
 
Afslutning 
Ketty Steffensen har stadig udsmykket vores vægge. Flot. 
Vi har oplevet en stor opbakning i klubben hele året. Mange bidrager til 
klubbens daglige arbejde. Altid står der folk parat til at hjælpe. En sørger for 
kolde øl og vand, en ordner oprydning på toiletter, nogle kommer tidligt og 
hjælper med at lægge bordplancher ud, andre deler kort ud, nogle laver kaffe 
og rydder op bagefter. Mange bidrager til at putte i opvaskemaskinen og 
rydde op. 
  
Vi mener at have udviklet en klub for alle og som rummer spillere der er 
nybegyndere, let øvede, ”hyggespillere” og turneringsspillere. 
  



En stor tak til alle dem som har hjulpet med til at få klubben til at køre. Vi 
mener, det er en forudsætning for, at vi har en sund klub i årene frem over, 
da der er mange opgaver at tage vare på. 
  

 

 

 

 

 

TIRSDAG D. 16.MAJ 2017 

 

Vi har 94 betalende medlemmer. 

  

Undervisning 

Undervisningsholdet, der er ledet af Jørgen Leth-Espensen startede med 13 kursister, 

der nu er reduceret til 7, der har gennemført kurset. Desuden har 10 øvede 

medlemmer deltaget i kurset fra januar, for at få opfrisket bridgekundskaberne. Der 

har været stor tilfredshed med kursusforløbet fra kursisterne. Bestyrelsen siger stor 

tak til Jørgen for den store indsats. Også tak til Hanne Caspersen for at bistå 

undervisningen. 

Der har været 2 undervisningssøndage, der var godt besøgt. Bo Hansen stod for 

undervisningen begge gange. Tak til Bo. 

Der vil i august blive annonceret om et undervisningshold, og vi håber på igen i år at 

få et hold. 

  

Spille- og turneringsudvalg 

Udvalget har tilrettelagt alle turneringer og spilledage og fået det hele til at fungere. 

Det meste af året har vi om mandagen været 9 borde fordelt på 2 rækker, om 

tirsdagen 8 borde ligeledes fordelt på 2 rækker og om torsdagen 7 borde fordelt på 2 

rækker. 

Årets 7 turneringer har bestået af 5 parturneringer og to med imppar udregning. 

Mandagsholdet og torsdagsholdets b- rækker har kun haft en enkelt impparturnering. 

Der har været op- og nedrykning efter hver turnering.  

Månedens par er blevet tildelt efter bedst forbedret score af handicap. 
 

  

Vi synes, at udvalget har gjort et rigtig godt stykke arbejde. Tak til spille- og 

turneringsudvalg. 

Desuden stor tak til turneringsansvarlige, der sørger for at forberede og gennemføre 

de ugentlige turneringer. 

  



Kortblandeudvalget med 10 medlemmer har sørget for, at vi får lagte kort til alle 

vores spilledage samt til undervisningen. Det har fungeret fantastisk fint. Og også tak 

til dem alle. 

 
Presse og foto 

Klubben har to ansvarlige der står for dels foto og dels kontakt til pressen. Tak til begge.  

  

Klubudvalget 

Klubben afholdt nytårskur, der havde god tilslutning.  Der blev spist god mad og 

spillet turnering. Fint tilrettelagt af …og tak til klubudvalget. 

  

  

  

Eksterne turneringer 

Klubbens deltagelse i eksterne turneringer er beskedent. 1 hold har deltaget i 

pokalturnering, andre har deltaget i diverse eksterne turneringer. En del har deltaget i 

turneringer i Svendborg til bridgefestivalen. 

  

Substitutter 

Det er medlemmers opgave selv at skaffe substitut ved fravær. Har man svært ved at 

finde en ledig på substitutlisten opfordrer vi til at man kan ringe til folk på 

medlemslisten. Det er kørt godt med trofaste substitutter i årets løb. 

  

Medlemsprojekt 

Vi deltog i den landsdækkende Bridgens Dag d. 28 august, hvor besøgende kunne få 

lov til at have kort i hænderne. Det var med henblik på at skabe opmærksomhed om 

vores klub og derigennem hverve nye medlemmer. Dagen var vellykket og godt 

besøgt. Vi arbejder godt videre med temaet skolebridge.  
 

Afslutning 

Ketty Steffensen har udsmykket vores vægge. Flot. 

Vi har oplevet en stor opbakning i klubben hele året. Mange bidrager til klubbens 

daglige arbejde. Altid står der folk parat til at hjælpe. En sørger for kolde øl og vand, 

nogle kommer tidligt og hjælper med at lægge bordplancher ud, andre deler kort ud, 

nogle laver kaffe og rydder op bagefter. Mange bidrager til at putte i 

opvaskemaskinen og rydde op. 

  

Vi har i årets løb lavet en brugerundersøgelse, fordi vi bestræber os på at leve op til 

medlemmernes forventninger og ønsker. 62 medlemmer besvarede skemaet som 

bestyrelsen har taget stilling til. 

  



Vi mener at have udviklet en klub for alle og som rummer spillere der er 

nybegyndere, let øvede, ”hyggespillere” og turneringsspillere. 

  

En stor tak til alle dem som har hjulpet med til at få klubben til at køre. Vi mener, det 

er en forudsætning for, at vi har en sund klub i årerne frem over, da der er mange 

opgaver at tage vare på. 

 

Bestyrelsens mundtlige beretning på generalforsamlingen den 17.maj 2016 

kl.19.00 

 

Medlemstal 

Vi har 99 betalende medlemmer 

 

Undervisning 

Undervisningsholdet, der er ledet af Jørgen Leth-Espensen har haft 12 kursister, der 

har gennemført kurset. Desuden har 10 øvede medlemmer deltaget i kurset fra januar, 

for at få opfrisket bridgekundskaberne. Der har været stor tilfredshed med 

kursusforløbet fra kursisterne. Bestyrelsen siger stor tak til Jørgen for den store 

indsats. Også tak til Hanne Caspersen for at bistå undervisningen. 

Der har været en undervisningssøndag, der var godt besøgt. Niels-Peter Meldgård 

stod for undervisningen. Tak til Niels-Peter. 

Der vil i august blive annonceret om et undervisningshold, og vi håber på igen i år at 

få et hold. 

 

Spille- og turneringsudvalg 

Udvalget har tilrettelagt alle turneringer og spilledage og fået det hele til at fungere. 

Det meste af året har vi om mandagen været 8 borde fordelt på 2 rækker, om 

tirsdagen 8 borde ligeledes fordelt på 2 rækker og om torsdagen 8 borde fordelt på 2 

rækker. 

Tirsdags og torsdagsholdene har haft to turneringer med imp-par-udregning. Mandag 

har haft en enkelt turnering. Resten af turneringerne har været par-turneringer. Der 

har været op- og nedrykning efter hver turnering.   

Månedens par er blevet tildelt efter bedst forbedret score af handicap. 

Der var planlagt 2 spillesøndage, der begge blev aflyst p.ga af for ringe tilslutning. 

 

Vi synes, at udvalget har gjort et rigtig godt stykke arbejde. Tak til spille- og 

turneringsudvalg. 

Desuden stor tak til turneringsansvarlige, der sørger for at forberede og gennemføre 

de ugentlige turneringer. 

 

Kortblandeudvalget med 10 medlemmer har sørget for, at vi får lagte kort til alle 



vores spilledage samt til undervisningen. Det har fungeret fantastisk fint. Og også tak 

til dem alle. 

 

Klubudvalget 

Klubben afholdt indvielsesfest, der havde god tilslutning.  Der blev spist god mad og 

spillet turnering. Fint tilrettelagt af klubudvalget. 

 

Vi har deltaget i den landsdækkende Prins Henriks Grand Prix, et samarbejde mellem 

DBF og Ugebladet Søndag. Der var god tilslutning fra klubbens medlemmer. Fint 

arrangement med spisning og mange sponsorpræmier. 

 

Tak til klubudvalg. 

 

Eksterne turneringer 

Klubbens deltagelse i eksterne turneringer er beskedent. 1 hold har deltaget i 

pokalturnering, andre har deltaget i diverse eksterne turneringer. Nogle deltager i 

turneringer i Svendborg til bridgefestivalen. 

 

Substitutter 

Det er generelt svært at få folk til at skrive sig på substitutlisten. Det er medlemmers 

opgave selv at skaffe substitut ved fravær. Har man svært ved at finde en ledig på 

substitutlisten opfordrer vi til at man kan ringe til folk på medlemslisten. 

 

Medlemsprojekt 

Vi har tilmeldt os den landsdækkende Bridgens Dag d. 28 august, hvor besøgende 

kan få lov til at have kort i hænderne. Det er med henblik på at skabe opmærksomhed 

om vores klub og derigennem hverve nye medlemmer. 3 klubmedlemmer har deltaget 

i DBF's konference i Silkeborg, hvor temaet var Medlemsprojekt. DBF har tilbudt 

diverse kurser angående medlemsprojektet med hovedoverskrifter som 

Kommunikation, Presse og Eventplanlægning. Her har det kun været muligt for os at 

deltage i eventplanlægningen. Vi har også temaet Skolebridge i støbeskeen. Til disse 

tiltag vil vi efterspørge interesserede medlemmer, der kan og vil være med til at 

udvikle og løfte opgaverne. 

 

Afslutning 

Ketty Steffensen og Marianne Gade har udsmykket vores væge. Flot 

Vi har oplevet en stor opbakning i klubben hele året. Mange bidrager til klubbens 

daglige arbejde. Altid står der folk parat til at hjælpe. En sørger for kolde øl og vand, 

nogle kommer tidligt og hjælper med at lægge bordplancher ud, andre deler kort ud, 

nogle laver kaffe og rydder op bagefter. Alle bidrager til at putte i opvaskemaskinen 

og rydde op. 



 

Tænketanken har afsluttet sit arbejde, og har overladt det endelige projekt til 

bestyrelsen, der vil arbejde videre med projektet i den nye bestyrelse. 

 

Vi håber, at kunne være med til at udvikle en klub, som rummer spillere der er 

nybegyndere, let øvede, ”hyggespillere” og turneringsspillere. 

 

En stor tak til alle dem som har hjulpet med til at få klubben til at køre. Vi tror, det er 

en forudsætning for, at vi har en sund klub i årerne frem over, da der er mange 

opgaver at tage vare på. 

 

Bestyrelsens mundtlige beretning på generalforsamlingen den 20.maj 2015 

kl.19.00 
 

Medlemstal  

Vi har 96 betalende medlemmer  

 

Undervisning 

 

Der har ikke været tilslutning til undervisningshold for begyndere. 

Vi vil i august, som tidligere år, annoncere om undervisningshold, og vi håber på igen i år at få et 

hold. Vi har haft nogle medlemmer på Gl. Estrup landbrugsmuseum og spille bridge for at gøre 

opmærksom på vores eksistens. Tillige har vi haft god omtale i Grenåbladet, hvilket også er med til 

at gøre opmærksom på klubben. 

 

Det er bestyrelsens opfattelse, at der stadig er en del medlemmer, som ønsker at blive dygtigere til 

at spille bridge. Vi har haft 2 undervisnings-søndage med temaerne ”BBO” og ”Åbners anden 

melding”.  Der var meget fint fremmøde og stor tilfredshed med dagen. Det er noget, som vi 

fortsætter med. 

 

Spille- og turneringsudvalg 

 

Udvalget har som sædvanlig tilrettelagt spilledagene og fået det hele til at fungere. Det meste af året 

har vi om mandagen været 9 borde fordelt på 2 rækker, om tirsdagen 10 borde ligeledes fordelt på 2 

rækker og om torsdagen 8 borde fordelt på 2 rækker. 

 

På alle tre spilledage har der det meste af tiden været spillet almindelig parturnering. Der har været 

op- og nedrykning efter hver turnering, der strækker sig over 4 gange, på alle spilledage. Desuden 

har vi blot fulgt sæsonplanen. Alle spillede klubsølv uge 46 og den sidste måned klubmesterskab. 

Tirsdag og torsdag har vi haft to perioder med IMP par, og mandag 1periode med IMP par. Vi 

synes, at udvalget har gjort et rigtig godt stykke arbejde, idet der har været store humpler undervejs. 

Det forekommer oftere at spillere udebliver uden at skaffe substitut. Det er svært at få folk til at 

skrive sig på substitutlisten, så man opfordres til at ringe til folk på medlemslisten. 

Månedens par er blevet tildelt efter bedst forbedret score af handicap 

 

Tak til spille- og turneringsudvalg. 



 

. 

Kortblandeudvalget med 11 medlemmer har fungeret fantastisk fint. Og også tak til dem alle. 

  

 

Klubudvalget 

 

Julefrokosten blev aflyst, da hotellet havde glemt os. 

 

Vi har afholdt 2 åbent hus søndage. Der var nogenlunde tilslutning. 

 

Tak til klubudvalg 

 

Eksterne turneringer 

 

Klubbens deltagelse i eksterne turneringer er beskedent. 2 hold har deltaget i pokalturnering Nogle 

har deltaget i handicapturneringer. Nogle deltager i turneringer i Svendborg. 

 

Lokaleplanerne 

Vi har nu fået vores egne lokaler. Vi starter med åbne huse efter 1. juli 

 

Afslutning 

Vi har oplevet en stor opbakning i klubben hele året. Mange bidrager til klubbens daglige arbejde.  

Altid står der folk parat til at hjælpe. 

 

Et tænketankudvalg har arbejdet med ideer og forslag til klubbens fortsatte virke. Udvalgets arbejde 

forventes afsluttet i efteråret og vil blive forelagt den ny bestyrelse. 

  

Vi håber, at kunne være med til at udvikle en klub, som rummer spillere der er nybegyndere, let 

øvede, ”hyggespillere” og turneringsspillere. 

. 

En stor tak til alle dem som har hjulpet med til at få klubben til at køre. Vi tror det er en 

forudsætning for, at vi har en sund klub i årerne frem over, da der er mange opgaver at tage vare på. 

 

Tillykke og vin til vinderne af de 3 a-rækker i klubmesterskabet. 

Der uddeles også vin til 1. pladserne i b-rækken.  

Desuden vin til april måneds par. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bestyrelsens mundtlige beretning på generalforsamlingen den 20maj 2014 

kl.19.00 
 

Medlemstal  

Vi har 111 betalende medlemmer  

 

Undervisning 

 

Vi har i det forløbne år haft omkring 18 på undervisningsholdet for begyndere. 



 

Undervisningsholdet har holdt til i Pavillonen, med en ugentlig undervisningsaften, og som 

sædvanlig med et forløb, der strækker sig over hele sæsonen. 

 

Vi vil i august, som tidligere år, annoncere om undervisningshold, og vi håber på igen i år at få et 

pænt stort hold. Vi har haft happenings på torvet og i Pavillonen, hvilket nok har været 

medvirkende til vores store undervisningshold. Vi vil forsøge at gentage dette i den kommende 

sæson. Tillige har vi haft god omtale i Grenå Bladet, hvilket også er med til at gøre opmærksom på 

klubben. 

 

Det er bestyrelsens opfattelse, at der stadig er en del medlemmer, som ønsker at blive dygtigere til 

at spille bridge. I den nuværende sæson har vi som noget nyt tilbudt undervisning til alle 

medlemmer, en søndag eftermiddag(negative doblinger samt lidt hjemmeopgaver i åbners anden 

melding). Der var meget fint fremmøde og stor tilfredshed med dagen. Der er tanker fremme om at 

udvide dette med flere undervisnings gange i kommende sæson. 

 

Vi har haft 5 medlemmer på kursus i bridgecentralen i Horsens i 2 dage. Tilfredsheden med kurset 

var moderat. 

 

Stor tak til Jørgen og Bitten for at klare undervisningsholdet 

 

Spille- og turneringsudvalg 

 

Udvalget har som sædvanlig tilrettelagt spilledagene og fået det hele til at fungere. Det meste af året 

har vi om mandagen været 10 borde fordelt på 2 rækker, om tirsdagen 10 borde ligeledes fordelt på 

2 rækker. Om torsdagen har vi været 7 borde. 

 

På alle tre spilledage har der det meste af tiden været spillet almindelig parturnering.  

Torsdagsholdet og tirsdagsholdet  har spillet IMP i 2 måneder. Der har været op- og nedrykning 

efter hver endt turnering, der har strukket sig over 4 gange. Den sidste måned er der blevet spillet 

om klubmesterskaber, alle mod alle i en parturnering. 

 

Månedens par er blevet tildelt efter bedst forbedret score af handicap 

 

Kortblanderudvalget med 11 medlemmer fungerer fantastisk fint. Tak til dem. 

 

Tak til spille og turneringsudvalg. 

 

 

Klubudvalget 

 

Vi havde megen fin opbakning til jubilæumsturnering og fik fine tilbagemeldinger  

 

Der har de senere år været aftagende tilslutning til de mere selskabelige aktiviteter som f.eks. 

julefrokost og sæsonafslutning. 

 

Arrangementer med Ebeltoft og Rosenholm er blevet aflyst, da de ikke har vist interesse. 

 



Tak til klubudvalg 

 

 

Eksterne turneringer 

 

Klubbens deltagelse i eksterne turneringer er beskedent. 2 hold har deltaget i pokalturnering, nogle 

medlemmer har spillet i 3. division, og er rykket ned. 1 par har kvalificeret til åbent par i 

Svendborg. 

 

Lokaleplanerne 

Vi har nu "boet" på Havlund det meste af 4 sæsoner. De fleste er sikkert enige i, at det har fungeret   

fint. Det er kun sket få gange i årets løb, at hotellet har brugt "vores" lokale til andre aktiviteter, og 

det har været overkommeligt både for hotellet og for os at skifte indretningen af lokalet. 

 

Både i dagligdagen og ved vore specielle arrangementer fungerer lokalet  

Vi har lige nu en aftale med hotellet frem til 2015 

Selv om vi er tilfredse, her hvor vi er, så holder vi naturligvis øjne og ører åbne for, hvis andre 

muligheder skulle vise sig. 

 

Afslutning 

Vi har oplevet en stor opbakning i klubben hele året. Mange bidrager til klubbens daglige arbejde.  

Altid står der folk parat til at hjælpe. 

  

Vi håber at kunne være med til at udvikle en klub, som rummer spillere der er nybegyndere, let 

øvede, ”hyggespillere” og turneringsspillere. 

. 

En stor tak til alle dem som har hjulpet til at få klubben til at køre. Vi tror det er en forudsætning 

for, at vi har en klub i årerne frem over, da der er mange opgaver at tage vare på. 

 

Tillykke og vin til vinderne af de 3 rækker i klubmesterskabet. 

 


