
               Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg               1 af 4 

 

Referat af generalforsamling 6. maj 2019

1. Valg af dirigent og referent

Flemming Koch foreslås og vælges som dirigent.

Susanne Nielsen som referent.

2. Bestyrelsens beretning af det forløbne år

Formandens beretning gennemgås – se bilag.

Beretningen vedtages med tilfredshed.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab

Regnskabet fremlægges Tove. (Regnskabet kan ses under menupunktet
'Om klubben' -> Årsregnskab ). 

Jørgens gentagne henvendelser til kommunen har båret frugt, idet 
Stephan Kleinschmidt har hjulpet klubben til fritagelse fra at betale 
husleje fremover. Huslejen fra 2018 er også blevet eftergivet.

4. Godkendelse af budget

Budget godkendes.

5. Fastsættelse af kontingent

Pga huslejenedsættelsen nedsættes kontingent, således at man for at 
spille 1 gang om ugen nu betaler kr. 1000,- mod tidligere kr. 1240,-.
De øvrige ændringer for at spille mere eller mindre end 1 gang om ugen 
ses på hjemmesiden under folder.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Karl Bo Jensen, Brian Skov og Susanne Nielsen er på valg. Alle 
genopstiller og genvælges.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Flemming Koch genvælges som revisor og Thomas Hansen som 
revisorsuppleant.

8. Evt.

 Tirsdagscafé ønskes muligvis flyttet til en anden dag. Bestyrelsen 
tager det op sammen med de involverede turneringsledere.
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 Hjemmesiden bør være helt opdateret, f.eks. i forbindelse med 
kulturnat.

 Indkøb af helt nye bridgemates sættes i bero, da der sandsynligvis
om et par år udvikles et nyt system, som ikke bruger bridgemates,
som vi kender dem. I mellemtiden indkøbes nye bridgemates af 
samme slags, som vi har, billigt fra Gråsten Bridgeklub.

 Forslag om tiltag for at tiltrække nye medlemmer og udenbys 
spillere til drop-in: Brochurer og foldere på turistkontoret, evt. 
hoteller, Jyske, etc.

 Vores drop-in aftener er ikke nævnt i Bridgebladet grundet en fejl 
fra Forbundets side.
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Bilag: Formandens beretning 

Kære medlemmer

Vi har i klubben haft følgende turneringer: Mandag Hold, Mandag Par, Onsdag 
Eftermiddag, Torsdag Rød og Torsdag Blå og som noget nyt er der startet en 
bridgecafé tirsdag eftermiddag: Det koster 20 kr pro pers og er uden bridgemate
og TL. Marianne Truelsegaard og Bente Reib står for projektet.

Fredag den 26. april var der årsafslutning med et pænt antal deltagere og Karl 
Bo stod som sædvanlig for den fine forplejning. Efter uddelingen blev der spillet 
kort.

Der har været undervisning for begyndere og fortsættere og den 7. april var der 
et distriktsarrangement, kvalifikation til DM i Aabenraa Bridgecenter, for 
begyndere/klubspillere med max 2 sæsoners erfaring. Som N/S fik Anders 
Kaare Hansen og Henrik Nielsen en 1. plads. Igen!!

Hvis bridgen skal fremmes er det en af Klubbens vigtigste opgaver er at tage 
hånd om undervisningen og vi har i næste sæson flere gode kræfter til at løse 
den opgave: Sanne Sørensen og Peter Morville står for 
begynderundervisningen og Jan Åkerlind og Brian Skov står for 
fortsætterundervisningen. 

De har allerede været på banen i den forgangne sæson og vi håber at det kan 
tiltrække mange nye spillere. 

Vores medlemmer, dvs jer, må meget gerne gøre reklame for den gode 
undervisning vi tilbyder. Ja, vi opfordrer jer til at overtale venner og bekendte – 
lad dem prøve dette ædle spil.

Den 28. april var der turnering på Sønderborg Slot. I år med 36 par og der var 
hele 12 par fra vores klub der deltog. Det er, hvis vi selv må sige det, et godt 
arrangement, som vi i bestyrelsen bruger mange kræfter på, så det var helt på 
sin plads at Kongeskibet kom sejlende og lagde til. Maden var fremragende. 
Det skal Henrik Nielsen have æren for – bridgespillere kan være meget kræsne,
især hvis kortene, eller makker, ikke arter sig.  Der var en hyggelig og afslappet 
stemning og Enigheden klarede sig godt: I C rækken fik Tove og Henrik 
Steensgaard en 2. plads, i B-rækken fik Leif Aas og Susanne Nielsen en 2. 
plads og vinderne af Slotsturneringen 2019 blev helt fortjent Jan Åkerlind og 
Peter Morville.

Vi afholdt i lørdags, den 4. maj. Åben Par distriktsfinale. Der var 14 par og alle 
deltagere fik tilbuddet om gå videre til DM i Svendborg – vi, i Enigheden, blev 
ikke placeret blandt de 3 bedste – vinderne af Åben Par blev H.C. Nielsen og 
Knud-Aage Boesgaard. Resultaterne og placeringerne kan ses på distriktets 
hjemmeside.

Tidligere var distriktsturneringerne, damepar, åben par, mixpar, store 
arrangementer, med indledende runder i de lokale klubber,  videre til distrikt og 
kreds inden DM finalen. Næste år kan man sikkert, pga. manglende opbakning, 
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melde sig direkte til finalen. I år var der kun et damepar tilmeldt distriktsfinalen i 
Haderslev.

Igen i år er der Bridgefestival i Svendborg og dér kommer der mange 
bridgespillere på alle niveauer. Og for dem ikke bryder sig om at få tørre tæsk 
er det alle dage muligt at spille en bronzeturnering hvor man kun kan deltage 
hvis man har over 28 i handicap og så er der den meget populære holdkamp 
kaldet ”Vignoble” – her spilles i styrkeinddelte rækker over 2 dage. Det er et 
trækplaster uden lige.  Ved denne kæmpeturnering med ca 100 hold kan man 
hilse på Karl Bo som er en af de ledende personer i kontrolrummet. Der er 
garanteret, blandt de mange folk, også andre man kender.

Bridgefestivalen i Svendborg er stor oplevelse.

Men tilbage til de tørre tæsk.  I bogen ”Hvordan eksperterne vinder i bridge” af 
Burt Hall og Lynn Rose-Hall, oversat af Dorte Cilleborg, beskrives der hvordan 
man kan forbedre sit bridgespil, bl.a. står der på side 235: ”Den bedste måde at 
accelerere din udvikling som bridgespiller på er konsekvent at spille i hård 
konkurrence. Det er noget du selv skal beslutte. Det betyder, at du skal 
indskrænke din kortsigtede interesse for at vinde mesterpoint i nemme 
turneringer for i stedet for at blive så god som mulig. Hvis du f.eks. er B-række 
spiller, så spil i A-rækken. Hvis du er senior, så spil i åben række turneringer. 
Og i de store turneringer kan du bruge nogle dage på at ugle 
verdensklassespillerne – det er sjovt og lærerigt”

Så snakkes der om bridgens jammerdal, med faldende medlemstal og snarlige 
undergang. Men det gælder ikke for Enigheden – Der for os er en opadgående 
trend. For jer der ikke ved det har bestyrelsen fået gennemført at vi ikke skal 
betale husleje til Sønderborg kommune. Takket være Stefan Kleinschmidt, som 
vi kontaktede, og forklarede vores situation. Stefan Kleinschmidt syntes det var 
uhørt at vi som forening skulle betale husleje og Abra Kadabra fik vi 
tilbagebetalt huslejen for 2018 på godt 50.000 kr.

og vi slipper for at betale husleje fra nu af. Det betyder at vi har nedsat 
kontingentet betragteligt, dvs. med 240 kr.  Jeg vil ikke her remse tallene op - 
nærmere oplysninger kan ses i den nye folder. Jeg må lige tilføje at jeg har 
lovet Stefan Kleinschmidt at alle Enighedens medlemmer fremover, ved alle 
valg, stemmer på ham! Han gør også et godt stykke arbejde

Til sidst skal der lyde en tak for den store frivillige indsat der ydes uden hvilken 
klubben ikke kunne fungere

Tak til Søren Homan som den 30 september holdt en undervisningsdag.

Tak til Find for arbejdet med hjemmesiden

Tak til Flemming Koch som påtog sig at være dirigent og for jobbet som revisor

Tak til bestyrelsen, for det gode samarbejde

Tak til Bob som i mange år har været det tekniske geni, men som nu gerne vil 
stoppe. 

Jørgen Kaad


