
 
    Klynen, søndag den 25. august 2019 

Kære medlemmer. 
 

Den nye bestyrelse har konstitueret sig på følgende vis: 

Formand: Henning Langbak 

Næstformand: Ulrich Pedersen 

Sekretær: Inga Jensen 

Kasserer: Karl Anton Olesen 

Medlem: Tina Jensen 

Webmaster: Anders Wraagaard Pedersen 

Medlem: Lars Georg Jensen 
 

Den 21. maj rejste 39 medlemmer til Rhodos. Vel ankommet til lufthavnen kørte vi med bus til Avra 

Beach Resort i byen Ixia en kystby 5 km fra Rhodos by. Hotellet var ikke kun middel, det var 

fremragende, super beliggenhed, gode faciliteter, dejlig mad og et behageligt serviceorienteret 

personale. Flere deltagere lejede bil og så en del af den 1400 km
2 

store ø. Et besøg på en lokal taverna 

midt på øen var et scoop. Besøget på nonneklosteret M Ypsena i nærheden af byen Lardos kan 

anbefales. Den gamle by i Rhodos havde også meget at byde på. Aftenerne blev tilbragt med gode kort 

i hænderne. 
 

Som omtalt på generalforsamlingen etableredes åbent hus sommerbridge i Buen 11 på tirsdage i juni 

med et fint fremmøde. I august spiller vi også bridge på tirsdagene 30, juli, 6. -, 13.-, 20.- og 27. 

august kl. 19.00- 22.30  

Pris: kr. 70,00 incl. kaffe og brød 

Tilmelding på telefon eller sms til Henning Langbak 4089 1045 på dagen fra kl. 09.00 – 12.00 

Vinpræmier i 5-bordsrækker til 1. -, 2.- og 7. pladsen og bedste handicap. 
 

Golf/bridge turnering 

Golf/bridge turnering fredag den 30. august 2019. Golfturnering på Hjørring Golfklubs anlæg og 

efterfølgende spisning og bridgeturnering i Buen 11. 

Allerede  kl 12.00 indskrivning i golfklubben og efterfølgende golfturnering. 
 

Projekt Hjørring Bridgecenter. 

Hans Christian Ledet og jeg har primo august været til møde i Teknisk Forvaltning. Vi er lovet, at der 

er en afgørelsen på vores forespørgsel om ejendommen G.V Spindlersvej 4 kan godkendes fra 

erhvervsejendom til vores formål, senest med udgangen af september 2019. Det blev antydet, at 

afgørelsen pegede til vores fordel. 
 

Ny hjemmeside. 

Anders har lavet en ny hjemmeside. Bestyrelsen har besluttet at tage den i brug ved den nye sæson, der 

vil på den gamle være et link til den. Adressen er: www.bk73.dk Klik her og du kan få et indtryk af 

den. 
 

Sæsonstart for næste sæson: 

Mandag den 2. september er første spilledag. Sæsonstarten er som følger: 

 Mandag den 2. september eftermiddagshold. 

Tirsdag den 3. september eftermiddagshold og aftenhold.  

Onsdag den 4. september eftermiddagshold  

Torsdag den 5. september eftermiddagshold og aftenhold.  
 

Kurser: Begynderkursus. Opstart onsdag den 11. september kl. 19.00 

 Kursus i Bog 2, Kurset begynder torsdag den 12. september kl. 09.30 

 Kursus i Bog 3. Kurset starter onsdag den 9. januar 2020 

 Kursus i at spille turnering, kurset starter torsdag den 10. januar 2020 
 

Jacob Røn Kursus for let øvede, lørdag den 10. november 2019 

 Kursus for rutinerede, søndag den 11. november 2019 
 

Åbne turneringer:  

Sølvpointturnering lørdag den 28. marts 2020 

 Velgørenhedsturnering i samarbejde med Inner Wheel Hjørring lørdag den 18. april 2020  
 

Generalforsamling torsdag den 16. april 2020   

På bestyrelsens vegne 

     Henning Langbak 

http://www.bk73.dk/

