Formandens beretning om sæsonen 2020/2021
En supermærkelig sæson:
Først måtte vi gerne være der alle sammen på en gang – bare vi holdt afstand,
sprittede af mm.
Så var der et par uger hvor vi ikke måtte være der.
Og så kom et par uger hvor halvdelen måtte komme, så vi spillede hver anden gang.
(3 rum med 2 hold i hver)
Og så blev det definitivt lukket. Vi overvejede at ansøge om en lukket turnering på
BBO, men det var ikke så ligetil. Pludselig dukker RealBridge op som et, syntes vi,
væsentlig bedre alternativ. Det blev til nogle hyggelige aftener for dem der var med,
men desværre var det ikke lige oplagt for alle at deltage. Vi var typisk 5-6 borde. Så
selv om RealBridge kan noget som BBO ikke kan, blev det en lidt kedelig sæsonafslutning.
En af dem der havde størst succes med onlinebridgen blev H.K.Sørensen der
sammen med Røhl vandt DM for seniorer – tillykke med det. Desuden vandt Tom
Nørgaard endnu engang DM for Mixedhold i juli måned, og selvom det måske hører
til næste års beretning tager jeg den med, fordi han har vundet den hver gang siden
2016, samt i 2014 (bortset fra 2020, der var aflyst) – superflot præstation.
Kontingent: Vi valgte at beholde jeres indbetalinger, da vores udgifter var stort set
de samme. Vi har fået en huslejereduktion fra Århus bridgeklub, som vi har brugt på
at belønne de medlemmer der har valgt at spille sæsonen 2021/2022 i klubben.
Fremtiden: Hvis generalforsamlingen havde ligget i april havde jeg ikke kunnet
konstatere et faldende medlemstal, men bare frygte det. Da det nu er et faktum at
vi har mistet 25 % af vores medlemmer er det på tide at kigge lidt indad. Kan vi
overleve som klub, når vi driver den som vi gør. Ingen undervisning, ingen aktiviteter
udenfor vores klubaftener. Jeg ved godt at vi ikke er den eneste klub, der oplever
faldende medlemstal, men jeg tror at vi skal skynde os at handle, hvis ikke vi skal
overlade al initiativet til andre klubber. En mulighed er at lade os opsluge af Århus
Bridgeklub, men vi har en lang tradition bag os, og skylder måske klubbens historie
at vi kæmper lidt mere. – Initiativer ønskes og husk at formanden er på valg.
Glæder mig nu alligevel til endnu en hyggelig sæson.
Christian

