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Generalforsamling 6. maj 2013
Referat:
1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Leif Aas, som vælges enstemmigt.
Leif konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt ifølge
vedtægterne.
2. Formandens beretning godkendes (se vedlagte bilag).
3. Det reviderede regnskab gennemgås af kassereren og godkendes.
4. Budgettet gennemgås af kassereren og godkendes.
5. Kontingentet fastholdes for det kommende turneringsår.
6. Ingen indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På genvalg er Anette Vagner Bernbom og Jørgen Kaad. Begge vælges
enstemmigt.
Lis Juncker og Bente Reib ønsker at trække sig efter flere års aktiv
medvirken. Bestyrelsen foreslår i stedet Lise Gregers Jensen og Jan
Åkerlind. Begge vælges enstemmigt.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant: Flemming Kock (revisor) og Thomas
Hansen (revisorsuppleant) genvælges begge.
9. Evt. : Ingen bemærkninger!
Referent: Susanne Nielsen
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Formandens beretning
Kære Medlemmer
Endnu en sæson er vel overstået i Enigheden, og sommeren står for døren. Sidste sommer blev
fyldt ud med Drop in og vores kulturnatarrangement, så dét var som det plejer, dog med den lille
forskel, at 5! nye turneringsledere skulle køres i stilling til den nye sæson. Der blev derfor
forklaret og fortalt, øvet og prøvet sommeren over, så alt stod klar til sæsonstarten i september.
De ”nye” har nu overstået deres første sæson, og heldigvis har alle mod på at tage en tørn
mere. Det er vi alle meget glade for.
Turneringsledere er nemlig en sjælden race, og skal ofte stresses og jagtes i årevis, før de
kommer frem i lyset.
Flere andre klubber kigger misundeligt på vores klub, og spørger hvordan det dog lykkedes os
at få så mange til at tage tjansen som TL. Jeg tror en af hovedårsagerne er, at vi i klubben fået
overbevist vores medlemmer om, at det ikke kræver en stormestertitel at bestyre en aften eller
en eftermiddag, men snarere handler om lysten til at gøre et stykke frivilligt arbejde for at glæde
andre. Teknikken, det bridgelovmæssige osv. - det finder vi ud af ved at hjælpe hinanden.
Det har derfor været helt fantastisk, at se Lone og Lena, Frank og Brian, og Leif kaste sig ud i
opgaven med krum hals og et smil på læben.
Men vi skal passe godt på dem, og huske at vi alle er med til at skabe en god klub. Er der papir
på gulvet i toilettet, så saml det op, i stedet for at hente Lena, og mangler der øl i køleskabet, så
hent en kasse, i stedet for at få Brian med brækket ben til at slæbe.
Får de ikke den rette næring i form af anerkendelse, et smil og en hjælpende hånd, kryber de
nemt tilbage til til flokken blandt spillebordene.
Bestyrelsesarbejdet har igen i år været hyggeligt og fyldt med lyst til at hjælpe til, der hvor der
var brug for det. Efter en årrække skal vi i denne omgang sige farvel til Lis og Bente, der dog
begge stadig vil stå i baggrunden, hvis vi skulle få brug for en ekstra hånd. Bente vil fortsat
være primus motor i vores skiftende kunst på væggene.
Det har betydet at vi skulle ud og lede efter ny friske kræfter, og som i vil høre om lidt vil vi
foreslå en høj flot udlænding og en erfaren kvinde der tidligere har siddet i bestyrelsen.
Alle vore turneringer har været nogenlunde status quo i medlemsantal de seneste år, og for at
bevare dette og gerne øge, har vi stor fokus på undervisningen. Det er et meget stort arbejde at
påtage sig et undervisningshold, og det var med bekymring da vi erfarede, at Lis og Bente, der
begge har været en stor del af vores begynderundervisning, ønskede at stoppe i betyrelsen.
Heldigvis kom en gammel kending til undsætning, nemlig Viggo Jensen, der efter en pause,
igen har fået mod på at undervise i bridge. Da han er militærmand, satser vi på en 10 års
kontrakt. Vi starter igen begynderhold umiddelbart efter kulturnatten, dvs. i slutningen af
september. De første fire gange vil være som lyndbridge, og får man mod på det, kan man
derefter tilmelde sig undervisingsholdet for resten af sæsonen.
Torsdag blå har også i en efterhånden længere årrække haft en halv times undervisning for de
øvede inden spilstart og samme koncept ønsker vi at indføre på Tirsdag blå. Her vil der være
fokus på 2 lagte spil med et tema, som man så efterfølgende kan diskutere.
Bridgen i Danmark vil inden for de kommende måneder opleve en nyskabelse der i flere andre
idrætsgrene har været praktiseret med stor succes i årevis.
Handicapsystemet som rigtig mange af os kender fra golfsporten bliver indført i Dansk bridge fra
den 5. juli. Det betyder at man fremover kan arrangere turneringer, hvor spillerens handicap er
udgangspunktet for, hvor meget man forventes at kunne score. Dygtige par med lavt handicap
forventes at score pænt over middel, medens uøvede begynderpar vil kunne opnå en
topplacering, hvis de bare kommer i nærheden af middelscoren.
Det nye system betyder ikke, at næste års turneringer bliver lavet om. Vores klubmestre bliver
stadig fundet på den samme måde, men der vil blive rige muligheder for at lave
handicapturneringer til eksempelvis juleafslutninger, på enkelte dage osv. Og naturligvis vil
mange af de åbne turneringer som klubberne rundt omkring i landet arrangerer, fremover være
handicapturneringer.
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For den enkelte spiller bliver det meget nemmere at vurdere sin egen fremgang eller
tilbagegang og det bliver spændende at se, om systemet bliver lige så populært som i golfens
verden.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi i årevis har flirtet med ældresagens bridgeklub, så
vi kunne få en større benyttelse af vores lokaler i dagtimerne. Desværre har økonomien altid sat
en stopper for ideen.
Nu er en ny mulighed dukket op, da vi for et par måneder siden fik en henvendelse fra en
Bingoforening i Nordborg, der gerne vil etablere en afdeling i Sønderborg.
Når jeg siger Bingo, er der sikkert mange der straks får billeder af storrygende damer med lilla
hår, bingobrikker og plader ud over gulvene, og halve grise i vores køleskab.
Faktum er, at denne forening spiller en form for Amerikansk Bingo. Der deltager 30-50 spillere
pr. gang, og aldersgruppen minder i høj grad om vores. Foreningen har vedtægter, bestyrelse
og Generalforsamling osv. lige som Enigheden.
Der spilles via Danske Spil, og de har altså pengepræmier.
De er villige til at betale for lån af lokalerne, og vil kunne bidrage betydeligt til dækning af vores
udgifter til husleje og vedligehold.
Vi har diskuteret det i bestyrelsen, har fået grønt lys fra kommunen og har haft Bingoforeningen
på besøg i vore lokaler.
Vi er derfor i gang med at udarbejde en aftale om en forsøgsordning der kommer til at køre en
gang om ugen i eftermiddagstimerne hen over sommeren og starten af efteråret, så vi
efterfølgende for begge parters vedkommende kan vurdere om det er noget vi kan bygge videre
på.
Grunden til at kontakten kom i stand, er at Formanden for foreningen er en god ven af Thomas
Hansen, Lise og Tages Søn. Det at have en i klubben der har sagt god for folkene bag, har
naturligvis også har betydning for den beslutning vi har truffet.
Toiletterne – ja vi kan vel ikke komme uden om dem, har også i år været den største årsag til
beklagelser til TL og bestyrelse.
Vi har klaget og klaget til kommunen, og har i skrivende stund skriftligt fået lovning på, at
tolitetterne bliver renoveret i de kommende måneder. Det er desværre ikke kun standen der er
problemet men også rengøringen, eller mangel på samme. Mange har adgang til toiletterne, og
der skal kun en enkelt gris til at ødelægge det for os andre. Forhåbentlig giver pænere toiletter
også pænere manerer, og så skal vi huske at vi alle skal hjælpe til. Husk at det ikke er
turneringslederens ansvar mere end os andres. Rengøringen er kommunens opgave, men vi
har i bestyrelsen været inde på, om det er nødvendigt selv at ofre nogle penge på ekstra
rengøring. Lad os nu se, når renoveringen er overstået.
Resultater eller ej ? I ”de gode gamle dage” kunne vi altid se på papirslipperne, hvordan de
andre par havde klaret kortene. I dag klares det på bridgematen, og for mange er spændningen
ved at se, om man har klaret sig godt en vigtig del af en bridgeaften.
Desværre giver det også tit nogle problemer. De tre primære:
1. Tiden: har altid været en vigtig faktor i Turneringsbridge, og de spillere der altid forfalder
til diskussioner efter spillet, er ofte dem de andre skal vente på.
2. Snakken: ”Nå! Der er nogen der fik meldt den 6kl” ”Ja – den vinder på
dobbeltknibningen i hjerer”. Jo mere man snakker om spillene, jo mere kan de høre ved
de andre borde. Har man hørt resultatet af et spil, har man faktisk pligt til at få
Turneringslederen til at annullere spillet, så man ikke kan drage fordel af det, når man
skal spille det senere.
3. Forkert indtastning: ”Turneringsleder! De andre har vundet 4hjerter – det kan ikke passe
!” ”Nej, men det er fordi i har tastet det forkerte spilnummer ind”. Spillet efter sidder man
så med kortene hvor 4h kan vinde.....
Derfor vælger flere af turneringslederne at slå resultater fra på bridgematen. Det giver en
roligere bridge, og man kan koncentrere sig om det næste spil frem for hele tiden det forrige.
Hjemmesiden giver jo også i dag rige muligheder for at nærstudere hvert enkelt spil dagen efter.
Den service fandtes ikke i ”slippertiden”
Det er den enkelte TL der beslutter, om man skal kunne se resultater eller ej, så tag en snak
med dem om, hvordan i ønsker det på jeres spilledag.
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”De gode gamle dage”, ja de kræver at man har en del år bag sig for at kunne huske dem.
Tiden har også i denne sæson taget nogle af vores mangeårige medlemmer fra os.
Bridgespillere der har haft deres gang i klubben i en menneskealder mangler nu ved bordene.
Særligt Knud Erik Lindegaard ydede i hele sit liv en kæmpe indsats for bridgen, både her i
klubben og på landsplan.
Æret være deres minde.
Årets slotsturnering var en stor succes med perfekt afvikling og god stemning ved bordene. Det
var samtidig også en magtdemonstration af vores egen klub, der løb med førstepladsen i tre af
de fire rækker, og derudover ryddede præmiebordet på mange af de efterfølgende placeringer.
Udenbyes folk måtte tage til takke med sekundære placeringer og spurtpræmier, og det til trods
for, at adskillige meget dygtige bridgespillere havde fundet vej til slottet.
Desværre har vi i klubben traditionelt en meget lille tilslutning til de åbne turneringer, måske
fordi folk tror de alligevel får tæsk, men resultatet på slottet med deltagelse af sågar
divisonsspillere, viste med al tydelighed, at vi bare skal turde.
Vingstedugen der starter d. 5. juli er alle tiders mulighed for at prøve kræfter med klubspillere
fra hele landet. Jeg vil stærkt anbefale alle til at tage derop et par dage og mærke suset blandt
tusindvis af andre bridgenørder. Lav et hold og meld jer til Vinoble Open. En super hyggelig
holdturnerning med over 80 hold tilmeldt sidste år. Hvis ikke i kan få samlet et hold, så spil en
bronzeturnering eller to.
Som i de foregående år havde vi vores sæsonafslutning i fredags. Den var velbesøgt med
masser af hyggelig snak og applauser til de vindende spillere. Årets største vinhøster var Leif
Aas, der dårligt havde sat sig, inden han skulle på benene igen og modtage flere klapsalver.Vin
og gode sandwich skabte en efterhånden højlydt stemning, og den efterfølgende
bridgeturnering med ti borde var ikke den mest seriøse – og ja – Leif fik lige en flaske mere med
hjem til samlingen...
Nu står der så drop in på programmet med start på mandag og helt frem til slutningen af august.
Igen i år bliver der også spillet den sidste søndag i måneden kl. 13.00. Jeg håber vi ser mange
af jer sommeren over, og med disse ord vil jeg slutte min beretning.
God sommer

