
Generalforsamling den 4. maj 2020 

Kære medlemmer 

Pga. corona er al bridge lukket ned. Sidste gang vi spillede i klubben var mandag den 9. marts. Man 

kan dog spille bridge på nettet bl.a. på BBO hvor Danmarks Bridgeforbund har arrangeret 

turneringer for medlemmerne, kaldet Danish Dynamit parturneringer.  

 

Vi holdt bestyrelsesmøde den 1. april på Skype og vi blev enige om at afholde generalforsamlingen 

digitalt – det var den bedste løsning, da vi ikke kunne vide hvornår bridgespillere igen måtte 

samles. Men alligevel mærkeligt utilfredsstillende da vi jo alle både savner samværet og fordi 

generalforsamlingen er et forum hvor medlemmerne kan diskutere relevante emner.  

Vi måtte også aflyse turneringen i Riddersalen på Sønderborg Slot. Der var ellers god tilmelding, 

idet der allerede i begyndelsen af marts var 38 par på listen og flere, som har deltaget igennem 

mange år, har beklaget meget, at det ikke blev til noget i år 

 

Turneringerne mandag par, mandag hold, onsdag eftermiddag, torsdag blå og torsdag rød sluttede 

før tid og vi blev i bestyrelsen enige om at uddele præmier efter seneste resultat, men at der for 

sæson 2019-2020 ikke vil blive kåret klubmestre. Når der åbnes igen, vil bestyrelsen invitere til en 

aften hvor vi kan uddele præmier til vinderne og spille kort. 

 

Der har dog været en del aktivitet i klubben: 

Den 15. september: Fælles top 16, enkeltmandsturnering, for Grænseegnen, Gråsten og 

Enigheden. 

1. plads Leif Aas Andersen 

Den 17. november: Fælles holdkamp for Gråsten, Grænseegnen, Aabenraa og Enigheden.  

Der deltog 10 hold og vinderen blev Peter Christensens hold bestående af 

Peter Christensen, Susanne Nielsen, Jan Frølich og Flemming Boesgaard 

Den 28. december: Den traditionsrige Champagneturnering med deltagelse af 12 par 

1. plads Susanne Nielsen og Flemming Boesgaard 



 

Den 9. november havde DBF inviteret til ”KLUBDAG 2019” i Middelfart 

Der var ca 140 deltagere og fra Enigheden kom Susanne Nielsen og undertegnede. 

Formanden for DBF, Nis Rasmussen, holdt et indledende foredrag. Der var et inspirationsoplæg 

ved Peter Lund Madsen og derefter 3 Workshops. Det overordnede tema var rekruttering af nye 

spillere samt fastholdelse af eksisterende spillere. I martsnummeret af Dansk Bridge var der så en 

artikel af Charlotte Fuglsang, direktør for Danmarks Bridgeforbund om at styrke den innovative 

kraft i DBF.  

Bridgeklubberne opfordres til at dele viden og skabe netværk, innovationsforum hvor man for 

mulighed for at afprøve nye tiltag og ideer og DBF´s sekretariat yder bistand og rådgivning. 

I bestyrelsen vil drøfte dette initiativ. Skal der være andre turneringsformer, nye typer af 

medlemskaber, samarbejde med andre tankesportsklubber, hvordan takles bridgeundervisning 

etc.? I forvejen har vi udmærket samarbejde med Grænseegnen, Gråsten og Aabenraa 

bridgeklubber, et samarbejde som kunne udvides. 

 I slutningen af februar havde vi besøg af en dameloge. Der kom 12 vældigt interesserede damer, 

så vi greb chancen, annoncerede i ugeavisen og på Facebook at vi ville starte et undervisningshold 

med et forløb på 8 lektioner. Der kom 12 nye, en stor succes som desværre blev bremset af 

corona. Men der blev spurgt ind til hvordan turneringsbridge er i klubben og da de hørte at en 

bridgeaften varer til kl. 22 – 23 blev de helt tavse og blege. Vores turneringsform egner sig nok 

ikke helt for dem der er i arbejde. Hvad gør vi? Hvilken type turnering og hvornår? En anden type 

medlemskab og hvordan?   

Den nye folder er ved at være klar, som noget nyt starter Torsdag Blå fremover kl 18.30.  

Så snart vi får lov til at åbne for bridge i lokalerne starter dropin 

Tak til Find for arbejdet med hjemmesiden 

Tak til Flemming Koch for jobbet som revisor 

Tak til bestyrelsen for det gode konstruktive samarbejde 

Jørgen Kaad 


