Svinninge Bridgeklubs Generalforsamling
Indsigelser til generalforsamlingen senest 25. maj,
gerne før. Forslag til vedtægtsændringer skal der
stemmes om, kommentarer bliver besvaret pr. mail og
hjenmmeside. Forslag og kommentarer sendes til
Preben på mail phj-ags@mail.tele.dk
FORMANDSBERETNING:
Bridgen lukkede desværre ned 10. marts på grund af
den afskyelige Corona og jeg håber klubben får lov at
starte op til september. Det betyder at generalforsamlingen skal godkendes pr. mail
Lokale: Et andet problem har været lokaler.
Halinspektøren forlangte at vi skulle være ude kl. 22
Hvilket betød at 4 medlemmer måtte melde sig ud.
Vi fik lokaler alle nærmest ubrugelige, der var for lidt
plads, dårlig betjening og ikke mindst støj, straks gik
bestyrelsen i gang med at finde nye lokaler, men der
var hele tiden noget i vejen, endelig lykkedes det at få
et fantastisk sted, god plads, ingen støj, god parkering,
gode stole, godt lys mm. Og ingen husleje. Og de 4
medlemmer kom tilbage. Helt perfekt og stedet er
ældrecentret Byparken 2, Svinninge
Vi er nu for tidligt nået til afslutningen på den 62. sæson.
Svinninge bridgeklub har nu 58 medlemmer mod 59 medlemmer
sidste år.

Par:

Klubbens turneringer:
40 spillere har deltaget i efteråret og foråret.
Der blev spillet i 2 fem - bordsrækker.
Turneringen blev ikke færdigspillet men da den
sluttede førte Elise Nygaard og Hanne Knudsen

Hold:

I holdturneringen har vi været 1, 6 holds række i
efteråret og 2 x 4 holds rækker i foråret. Turneringen
blev ikke færdigspillet

Tirsdag
24 spillere (1, 6-bords række). Ikke færdigspillet.
Carl Age Bak og Preben Jakobsen førte efter sidste
runde.
Præmier: Udleverers ved sæsonstart
Konting: Da vi nu spiller gratis i ældrecentret sparer klubben
5200 kr. om året, derfor foreslår bestyrelsen at par og
hold bliver 15 kr. billigere pr. halvsæson og tirsdag 50
kr. pr. halvsæson
Bronze:

Den flittigst scorende spiller blev i år PrebenJakobsen
med 507 bronzepoint.

Top 16: Sidste sæsons vinder af TOP 16 blev Jens Lundberg
Top 16 spilles ikke i år.
Distriktet
Åben par:

I år deltog 2 par med spillere fra Svinninge.
Ole Svinth –Preben Jakobsen blev nr. 3

Senior-Par: I år deltog 3par med spillere fra Svinninge. Susanne
Post - Preben Jakobsen blev nr. 3 ud af 12 par
Damepar: 3 par deltog med flotte resultater. Nr. 1 Hanne Knudsen
– Elise Nygaard, nr. 3. Margit Olsen – Kirsten Østergaard,
14 par deltog
Mix-Par:

Aflyst

Serie 1:

Turneringen blev ikke færdigspillet, men låst fast med
følgende stilling: Hanne Knudsens hold med Hanne
Knudsen, Flemming Larsen, Margit Olsen og Kirsten
Østergaard blev nr.6 ud af 8 hold

Serie 2:

Turneringen blev ikke færdigspillet, men låst fast med
følgende stilling: Preben Jakobsens hold med Kirsten
Klæbel, Birgitte Sørensen, Gunna Steffensen(Jyderup)
blev nr. 3 ud af 10 hold

Klubhold: Aflyst
Pokalturn. Gunna Steffensens hold med Kirsten Klæbel, Birgitte
Sørensen og Bente Øxeth røg ud i 3. runde

Kortblandemaskine:
Indtil nytår var det Jyderup Bridgeklub der stod for kortlægningen, derefter overtog Svinninge.
Tak til Birthe og Arne, som igen i år lagde kort alle gange.
Niels Jørgen Jensen har stået for den gode hjemmeside.
Alle er velkomne til at lave indlæg til den.
Tilmelding over hjemmeside:
Husk at give besked ved ændring af mail. Angående
betaling af kontingent må man meget gerne betale hele
beløbet af en gang, men man kan også stadig dele det
over 2 gange. Der betales over netbank eller til vores
kasserer Gitte.
Undervisning: Hvis der er interesse for det vil der blive
undervisning en halv time før start.
Distriktets generalforsamling. ved ikke hvornår den afholdes
grundet Coronavirus.Tidspunkt kommer senere. Man kan
bare møde op, men der er tilmelding, hvis man vil have
kaffe og ostemad. 3 fra Svinninge bridgeklub har
stemmeret.

Ros
Til bestyrelsen for et godt samarbejde. En speciel stor og rigtig
god arbejdsindsats.
Tak til dem som kommer tidligt og hjælper til.
Tak til dem der rydder op,
Tak til alle der selv skaffer substitutter.
Tak til turneringslederne.
Den nye sæson starter forhåbentlig til september. Program er
ikke lavet endnu.
Håber I alle fortsætter næste sæson(klubben skal nødig blive
mindre), og kender i nogen eller hører om nogen, der gerne vil
spille i klubben, er de meget velkomne. Hvis I mangler 1 makker
eller 1 par til hold, så spørg evt. mig, det kan være jeg har nogle
emner I kan spørge
Tak for i år, og en god sommer til alle og pas godt på jer selv.

