
 

Formandens beretning 2022 

 

Denne sæson slap vi næsten for ændringer på grund af corona. 

Det kostede kun vores juleafslutning samt den første gang i 

januar. Til gengæld har det kostet på medlemstallet og 

økonomien.  

Vi er pt 36 spillere og vil MEGET gerne op på 40, da det giver en 

mere smidig afvikling af turneringerne og betyder en del for 

klubkassen. Så vi indstiller til at I passer godt på jeres makker, så 

hun vil spille næste sæson. At I hurtigst muligt, når vi skriver ud, 

giver tilsagn til om I spiller (og med hvem), men vi opfordrer jer 

også til at trække et par eller 2 mere til hvis det er muligt. Hvis I 

mangler en makker, så sig det i god tid til os eller Niels, så vi har 

noget tid til at handle på det. Har I i øvrigt ideér til at skaffe nye 

medlemmer, så er vi lydhøre. (speedbridge gav ½ tilmelding og vi 

venter spændt på Oles tiltag med ukrainere) 

Har I i øvrigt forslag til aktiviteter der kan trække nye medlemmer 

til, eller gøre det endnu sjovere at spille i Akademisk bridgeklub, 

så hører vi det gerne. (Studenterbar cup el. lign) 

 

Flere af vores medlemmer har udenfor klubben haft fine succeser 

og i håbet om at vi har husket dem alle vil vi nævne at HK og 

Henriksen er rykket op i 1. division, Torben Rosell og Klavs 

Madsens hold er rykket i 3. division og Søren Parbo er rykket op i 

mellemrækken på Marius Lyhnes hold.  



 

Igen i år er formanden på valg – hvilket de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer også er – og I skal vide at såfremt det 

ender med et år mere, så vil jeg undersøge mulighederne for en 

sammenlægning med Århus Bridgeklub. Jeg vil undersøge 

muligheden for om vi stadig kan spille om tirsdagen, eventuelt 

under navnet Århus Akademiske Bridgeklub, på en måde så det 

giver mindst mulig forandring, men samtidig giver nogle af de 

fordele, som der er i en større klub.  

Vi må ikke være blinde for det faldende medlemstal, og vi må 

forberede os på at Vanggaardscentret næppe i mange år fremad 

er et muligt spillested. Og her kan det være svært at betale sig fra 

noget nyt, hvis man er en lille klub, der kun spiller en gang om 

ugen. 

 

Det er naturligvis tidligst på næste generalforsamling at vi skal 

tage stilling til det – og måske venter vi til 2024, så vi kan nå et 75 

års jubilæum først. 

 

Håber på endnu en dejlig sæson næste år, med mindst 40 

medlemmer   

 

Christian 

 

 


