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Generalforsamling Endnu engang måtte årets ordinære generalforsamling udskydes p.g.a. corona-

situationen. Danmark blev atter lukket ned i foråret 2021, hvilket bevirkede, at det ikke 

var muligt at holde generalforsamlingen i april, som vores vedtægter foreskriver. Derfor 

blev generalforsamlingen først gennemført torsdag d. 19. august 2021. 

Klubhus Intet er dog så skidt, at det ikke er godt for noget andet. Det gælder også i dette tilfælde. 

I den mellemliggende periode mellem april og august, arbejdede bestyrelsen ihærdigt på 

at lede efter et sted, hvor det ville være muligt at indrette et nyt klubhus. Vi var blevet 

tændt på idéen, efter projektet med den gamle træskofabrik blev skrinlagt p.g.a. 

økonomien. 

 

Inden vi til sidst fandt det ”rigtige” sted, var vi omkring mange andre mulige lokaliteter, 

som kunne være interessante. I flæng kan nævnes Albert Ginges Vej 4, Det gamle 

posthus/Sunhedscenter, Vendia Hallerne, Vandhuset, Nye lokaler på Sct. Cathrine Vej. 

Det viste sig dog at ingen af disse projekter ville kunne realiseres, enten fordi der ikke 

var økonomi til det eller lokalerne alligevel ikke egnede sig til vores behov. 

 

Til sidst var vi heldige at finde en mulighed, som måske KUNNE blive realiseret, hvis vi 

kunne få Hjørring Kommune gjort interesseret i at omstøde deres beslutning om at 

nedrive en lidt slidt bygning på Børge Christensens Vej 12. Vi tog kontakt til kommunen 

og det lykkedes os i første omgang, at få dem gjort så interesseret, at de ville sætte 

nedrivningen i bero, indtil vi havde undersøgt mulighederne nærmere. 

 

Derfor præsenterede vi på et meget tidligt stadie dette projekt for klubbens medlemmer 

på generalforsamlingen i august måned for at finde ud af, om vi kunne få opbakning til 

at gå videre med at undersøge, om dette projekt kunne blive realiseret både økonomisk 

og indretningsmæssigt til vores behov. Det fik bestyrelsen fuld opbakning til på det 

tidspunkt, hvorefter arbejdet med dette gik i gang. 

Sæsonstart Sæsonen 2021/22 gik først i gang mandag d. 13. september, idet vi tog hensyn til, at 

rejseklubben, som plejer at rejse i maj måned, først kunne arrangere deres rejse i 

starten af september p.g.a. corona-situationen. Vi forudså, at dette ellers kunne give 

problemer m.h.t. at finde substitutter, når der var mange fraværende p.g.a. rejsen. Set i 

bakspejlet ville vi nok ikke have truffet denne beslutning, hvis vi havde vidst, hvor få der 

i virkeligheden endte med at tage med på rejsen.  

Undervisning Ved sæsonstarten tilbød vi undervisning i Nordisk Standard bog 1 og bog 2. Undervisning 

i bog 1 foregik onsdag aften, hvor der fra start var tilmeldt 12 kursister. Undervisningen i 

bog 2 torsdag formiddag havde 24 deltagere. I foråret blev der undervist i Bog 4 onsdag 

aften med 13 tilmeldte, og der var spilletræning torsdag formiddag med 26 tilmeldte. 
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Jacob Røn I weekenden d. 6. og 7. november blev der holdt kursus med Jacob Røn som underviser. 

Kurset gik fint begge dage, men var dog ikke så stort et tilløbsstykke, som det tidligere 

har været. Det har bestyrelsen naturligvis efterrationaliseret lidt på, og taget en 

beslutning om, at vi i næste sæson ikke vil holde et tilsvarende kursus.  

Sølvpoint Lørdag d. 26. marts blev der spillet sølvpointturnering på Hjørring Gymnasium. 

Tilslutningen i år var ikke på niveau med tidligere år. Der deltog 30 par fordelt på 3 

rækker. 

InnerWheel Klubben hjalp til igen i år, da InnerWheel lørdag d. 2. april afholdt deres årlige 

bridgeturnering, hvor overskuddet går til velgørende formål. Dette agter vi naturligvis at 

fortsætte med de kommende år. 

Turneringsledere Da vi spiller bridgeturneringer 7 gange om ugen, har vi behov for et antal 

turneringsledere. Dem kan vi egentlig ikke få nok af. Nogle har svært ved at finde ud af 

forskellen på en turneringsleder og en turneringsansvarlig, som vi benævner dem. 

Turneringslederen er den person, der skal kaldes på, når der er sket fejl ved 

bridgebordet. Den turneringsansvarlige er den person, der tilrettelægger turneringen og 

har ansvaret for at kort, spilleplaner og deltagere er oprettet korrekt i vores system. Det 

er også den turneringsansvarlige, der byder velkommen og fortæller om dagens 

turnering. 

 

I denne sæson har vi fået uddannet en ny turneringsleder, Lars Aage Jensen, som var på 

kursus i efteråret og bestod. Efterfølgende har han ageret som turneringsleder de dage, 

hvor han selv spiller. 

 

Vi har allerede nu tilmeldt endnu en, der gerne vil hjælpe klubben som turneringsleder. 

Det er Ellen Boelt, som skal på kursus i Svendborg i.f.m. årets bridgefestival. Vi krydser 

fingre for at Ellen selvfølgelig består kurset. Det vil i givet fald betyde, at klubben har fire 

turneringsledere fra næste sæson. Det er Lea Rottbøll, Knud Walther, Lars Aage Jensen 

og Ellen Boelt. 

 

Hvis der blandt medlemmerne er flere, der kunne tænke sig at få en uddannelse som 

turneringsleder, så kontakt endelig en fra bestyrelsen, så vil vi kigge på.  

Corona Desværre blev vi endnu engang ramt af nedlukning i efteråret og i starten af foråret, og 

endnu engang var det coronaen, der var skurken. Det betød bl.a. at vi måtte aflyse vores 

julefrokoster. Heldigvis kom vi, ganske vist med 4 ugers forsinkelse, i gang igen i foråret, 

hvor vi så kunne spille om klubmesterskabet, inden vi sluttede bridgesæsonen af i 

starten af april. 
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Vi der tilrettelægger turneringerne vil gerne sige stor tak til jer alle for den tålmodighed, 

som I har udvist i disse situationer. Det er dejligt at mærke, at I har bakket op om de 

nødvendige beslutninger. 

Klubhus Vi kommer ikke uden om, at jeg også skal nævne, at vi sandsynligvis nok er den klub i 

Danmark, der har holdt flest generalforsamlinger inden for et år. Hele 4 af slagsen er det 

blevet til. Den første var i august 2021, den anden var d. 14. marts, den tredje var d. 4. 

april og nu i dag d. 21. april. De to mellemste var ekstraordinære generalforsamlinger, 

der begge handlede om projekt ”Nyt klubhus”. På den første af de to 

generalforsamlinger vedtog vi, at vi skulle gennemføre opførelsen af det nye klubhus på 

Børge Christensens Vej 12, Hovedbygningen i Hyttebyen. På den anden af de to, vedtog 

vi en ændring i vedtægterne, der gjorde det muligt for bestyrelsen at oprette et lån, for 

at gennemføre projektet. 

 

Det betyder, at projektet nu er skudt i gang, og at vi satser på at tage det nye klubhus i 

brug til nytår. Og hvis alt går godt, så kan vi MÅSKE holde vores julefrokoster i det nye 

hus allerede i december måned i år. 

 

Når huset bliver taget i brug, vil der begynde at blive lavet nye tiltag, som vi ikke har set 

tidligere i klubben. Et af dem er f.eks. at vi laver en mesterskabstavle, hvor alle 

klubmestre vil blive indgraveret til evigt minde i klubben. Dette erstatter de små 

pokalbægre, som vi tidligere har afskaffet. 

Hjemmeside Husk at holde jer orienteret på klubbens hjemmeside. Vi sørger hele tiden for at skrive 

så præcist som muligt, hvad der sker i klubben og hvad man kan og skal sørge for at gøre 

på bestemte tidspunkter. Sideløbende med opdatering af hjemmesiden, skriver vi også 

jævnligt ud til jer via mail. 

 

I den næste periode vil tillige holde jer orienteret om, hvad der sker m.h.t. byggeriet. 

Der vil også blive lavet opslag, der gør det muligt at tilmelde sig opgaver, hvis man skulle 

have lyst til at give en hjælpende hånd.  

Medlemstal På trods af svære tider med nedlukninger, har vi formået at holde på de fleste 

medlemmer. P.t. har vi 233 medlemmer registreret i vores database. Forventningerne til 

fremtiden m.h.t. medlemmer er, at vi forhåbentlig kan tiltrække flere, når vi har vores 

nye klubhus helt færdig.  

Bestyrelsesmøder Bestyrelsen har holdt adskillige møder i det forgangne år. Mange af møderne har 

indholdsmæssigt drejet sig om afvikling af årets turneringer og hvad det i øvrigt 

indebærer. Indimellem har vi også været nødt til at holde virtuelle møder, når der skulle 

træffes afgørende beslutninger bl.a. omkring nedlukning. 
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Men de aller fleste møder, som enten hele bestyrelsen eller dele af bestyrelsen har 

afholdt i år, har drejet sig om projektet vedr. klubhuset. Det er umuligt at tælle dem alle, 

idet de er foregået både internt og eksternt med diverse rådgivere, håndværkere, 

kommune og enkelte medlemmer. De er også foregået på alle tidspunkter af døgnet, når 

behovet var der. Men alt arbejdet er det hele værd, når man mærker opbakningen, og 

det gør vi. 

Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak til hele bestyrelsen for jeres store engagement. I er en stor 

fornøjelse at arbejde sammen med.  

 

Anders Wraagaard Pedersen 

formand 


