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Formandens beretning ved generalforsamling i IBK den 26.04.2022 

Kære medlemmer  

Beretningen har jeg bygget op sådan, at vi undervejs kan sige tak til dem, der har gjort en særlig indsats 

udenfor bestyrelsen, og få uddelt årets finalepræmier. Til slut kommer jeg ind på en drøftelse af hvilke 

turneringsformer vi skal have på almindelige aftener i løbet af sæsonen, fordi bestyrelsen, 

turneringsudvalget og nogle medlemmer har haft en konstruktiv debat om det, som evt. skal have 

konsekvenser for turneringstilrettelæggelsen. 

Årets turneringer 

Sæsonen har igen i år har været præget af aflysninger pga. Corona. Vi startede ellers med tyvstart, en 

velbesøgt generalforsamling, en løvfaldsturnering, indledende hold, løvfaldsfest med turnering, klubsølv 

turnering samt det meste af en indledende parturnering, men 7. december måtte vi afbryde indledende par 

turnering. Der blev derfor ingen mellemrundepar, men bare finale over to aftener, der blev afholdt 

mixturnering i uge 6 og 7 og sideturnering, og så holdfinale samt til slut vikingeturnering.  De aftener vi 

måtte aflyse, blev der tilbudt RealBridge. Damepar blev aflyst pga. Corona. 

Bestyrelsens arbejde 

Vi har afholdt 7 bestyrelsesmøder i løbet af året, møderne har først og fremmest foregået over 

nettet, men sidste møde var hjemme hos Pia til dejlig aftensmad. Det var rart at mødes fysisk. Det 

er bare noget andet. Tak til en engageret bestyrelse, der udfører alle opgaver med omhu og 

pålidelighed. Det gør det nemt at være formand.  

Desværre må vi i bestyrelsen sige farvel til Jette, fordi Jette stopper helt med at spille i klubben. 

Det er jeg rigtig ked af både på bestyrelsens og egne vegne, Jette har vist spillet i klubben så længe 

jeg kan huske. Jette tak for de mange år du har valgt at spille i klubben, og tak for din indsats i 

bestyrelsen gennem de sidste år. Du skal have en gave.  

Bestyrelsen har fungeret effektivt synes jeg, og har været proaktiv i forhold til de udfordringer, der 

har været i sæsonen. Fx har vi som nævnt tilbudt RealBridge på aflyste bridgeaftener, og det 

lykkedes festudvalget og bestyrelsen, at beslutte og gennemføre en feberredning i forhold til vores 

jubilæumsfest. Det er altid ærgerligt at rykke så store arrangementer, fordi det betyder, at nogen 

må melde fra, som ellers havde glædet sig, men det var efter bestyrelsens vurdering det bedste 

alternativ. Og dem der kom, havde et forrygende ophold og en dejlig fest, med mindeværdig 

optræden af både Copenhagen Showband og så vores helt egne sylfider, der under ledelse af Lena 

og Vicky havde indstuderet dele af Svanesøen. Der var ikke et øje tørt. Billeder kan ses på 

hjemmesiden. Søren skal have en flaske som tak for at være fotograf.  Der er ingen tvivl om, at Lena 

har været den helt store iscenesætter af den skønne fest, så selvom hun fik en flaske til festen, fortjener 

hun også en her, ligesom Allans kone Vicky fortjener en flaske, dels for sin store indsats til løvfaldsfesten og 

i forhold til, at hun faktisk donerede en gave hun havde vundet, nemlig optræden af Copenhagen 

Showband til vores fest. Tusinde tak for det.  

Desværre måtte vi i år aflyse både juleafslutning og damepar som følge af Corona. Vi ved jo ikke hvordan 

næste vintersæson vil forløbe i forhold til Corona, men jeg har da et lille håb om, at vi nu kan håndtere virus 

uden nedlukninger. Jeg vil dog helst ikke spå om fremtiden. 
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Så fik jeg også lige nævnt løvfaldsfesten, som var rigtig hyggelig, med sjov banko og meget andet. Et lille 

minus som kun arrangørerne opdagede, tror jeg, var at køkkenfaciliteternes tilstand og afstanden til 

køkkenet, samt at toiletforholdene ikke var optimale. Problemet opstod fordi en booking af Rødovregård 

var blevet slettet i deres system, fordi Rødovre Kommunes Fritidsportal havde problemer. 

Turneringsudvalget 

Med repræsentanter fra bestyrelsen har der sæsonen igennem været et turneringsudvalg, som er meget 

engageret og som nærmest har været på overarbejde i forhold, at tilrettelægge turneringer, fordi der hele 

tiden har været forandringer bl.a. som følge af Corona, både i forhold til aflyste aftener, men også i forhold 

til at frameldinger som har været Coronarelaterede. Turneringsudvalget beskæftiger sig også med 

turneringsledelse og drøfter afgørelser foretaget i løbet af turneringerne samt læser fælles litteratur vedr. 

bridgelovene for at blive dygtigere. Turneringsudvalget er også en vigtig sparringspartner for vores 

turneringsleder Jon.  

Søren er en af de engagerede i dette udvalg, ligesom han hvert år i samarbejde med Anette redigerer vores 

pjece til især nye eller kommende medlemmer. Søren du skal have en flaske, som tak for dit arbejde. 

I udvalget sidder en anden særdeles arbejdsom sjæl, og det er Thorkild. Thorkild sørger for, at vi hver uge i 

sæsonen får besked om oprydningshold på mail. Thorkild anvender sin kompetence som fastholder af 

klubbens erfaringer på næsten alle områder i noget vi kalder Tips og Tricks. Her kan vi med stor nytte ofte 

slå og se hvordan vi har gjort eller løst udfordringer tidligere. Et meget nyttigt redskab. Du har også 

sammen med Robert lavet månedens spil, og endelig har du også været kortlægger i en periode. Thorkild 

du skal have en flaske og stor tak for din indsats. 

Vores nye maskine har vist sig at være en stor succes. Dels har jeg fået gode kort hver gang, spøg til side. 

Det har betydet, at vi nu får lagte kort uden fejl, og heldigvis er vi flere både i og udenfor bestyrelsen, der 

har budt ind på opgaven. En af dem er Dimitris. Han er her ikke, men han skal have en flaske, når vi starter 

op igen. Hvis der er nogen af medlemmerne, der kunne tænke sig at byde ind opgaven, at lægge spil i en 

periode i den kommende sæson, er det bare om at melde sig. Det tager ca. 1½ time at lægge 96 spil, og har 

man en partner til at hjælpe sig, er det tilmed hyggeligt, man kan næsten få fornemmelsen af flow. Det 

kræver lige ½ times introduktion, så er man selvkørende, og ellers ringer man bare og får assistance. Det 

kræver at man kommer i bil. 

Sæsonen havde heller ikke fungeret uden Lones tryllerier i forhold til substituering. Lone har ofte været på 

overarbejde med hensyn til at fylde huller ud.  Lone du fortjener en flaske og en stor tak.  

En gang imellem har substituering betydet, at nogle spillere styrkemæssigt ikke har passet ind i den række 

de har spillet i. Men jeg går ud fra vi hellere vil have, at der er substitutter end at have oversidderrunder. 

Dem som stiller op, skal have stor tak for at komme og hjælpe os.  I lovene er der angivet, hvordan vi 

regulerer resultater, hvis forskellene er for store. Dem som stiller op, skal have evt. bronzepoint, 

handicapscore og evt. flasker for resultatet, men par der er substitueret kan max i fx i indledende par få en 

score svarende til deres score de øvrige aftener, så når turneringen er slut reguleres resultatet . 

På de enkelte aftener kan man altid købe en øl eller en sodavand. Det sørger Per og Frank for. De skal have 

en flaske og tak for det. 

Fra Slangerup dukker Jytte op hver tirsdag og har sørget for hjemmebagt kage og laver kaffe til os og 

dækker bord, ligesom hun står for lagkager til bl.a. vores generalforsamling. Det har hun nu gjort i 51 år, 
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sådan siger jeg bare, er det lige stabilitet? Du fik gave og tale til jubilæumsfesten, men du skal ikke snydes 

for flasker her. Skal vi give Jytte en hånd. 

Inden jeg går over til et særligt punkt til drøftelse vedr. turneringsplan, skal vi lige have uddelt præmier for  

årets vindere af parfinale, holdfinale, mixpar, vikingeturnering 

A-rækken i par: 1 Christoffer og Anne-Marie,  

                             2 Thomas Binder og Anders Hagemann 

B-rækken i par: 1 Lisbeth Brink og Lisbeth Truelsen  

                            2 Morten Nielsen og Jimmy Jørgensen 

C-rækken i par: 1 Anne Marie Schrøder og Ulrich Freiberg 

                             2 Annelise Rosenstand og Birgit Svendstrup 

A-rækken i hold: Jynx og de tre shinies: Ole, Lars, Ivan og Marit 

B-rækken hold: Team Fup:Per; Jørn, Per og Michael 

C-rækken hold: FAHKir: Kirsten, Hans, Finn og Allan 

Mix par: 

1 Robert og Lene 

2 Jette og Otto 

Vikingeturnering 

1 Jan Steffensen 

2 Robert 

Vikinge række 2 

1 Jørn Lorentzen 

Den kommende sæson 

Der har været en debat mellem bestyrelsen, turneringsudvalget og nogle medlemmer vedr. aftener hvor 

der lægges særlige turneringer, som ikke er relevante for mange medlemmer. Det drejer sig om mix-

turnering samt top-16. Hvis man læser klubreglerne eller lovene, er der intet, der er bestemt i 

forhold til turneringer i løbet af året.  Det synes jeg er fornuftigt, bl.a.  fordi vi med de seneste 

Coronaerfaringer ved, at vi pludselig kan blive nødt til at ændre vores årsplanlægning. Jeg tænker 

§ 2 i lovene er fin og dækkende:" IBK's formål er at samle bridgeinteresserede til regelmæssige 

spilleaftener for gennem træning, undervisning og turneringsspil at dygtiggøre medlemmerne og 

fremme kendskabet til og interessen for bridge."   det er et godt princip, at alle almindelige aftener 

skal byde på en tilfredsstillende turnering for alle medlemmer. Vi kan foranstalte undervisning, 

men det er ikke et krav osv. Jeg er enig i, at top-16 og en side turnering lever op til kravet, fordi 

man ofte indenfor samme par enten ligger i top-16 eller udenfor, hvis man har spillet sammen 
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hele sæsonen. Jeg tænker det er vigtigt, at turneringsudvalget har nogenlunde frie rammer til at 

lægge en årsplan, der hænger sammen. i nogle år forsøgte vi os med en indledende Monrad i hold, 

og gjorde os erfaringer med det. I år har både par- og holdturneringer været mere traditionelt 

opbygget, og det har jo været ”heldigt” pga. de mange aflysninger. Det har været nemmere at 

justere ind. Jeg vil gerne lægge op til, at turneringsudvalget i år prøver at tilrettelægge en årsplan, 

hvor man sikrer, at alle, almindelige klubaftener i princippet er for alle medlemmer. Samtidig 

synes jeg også, at turneringsudvalget skal have indflydelse på udformningen af årets turneringer, 

og kan lægge op til fornyelser, så vi ikke gror fast i låste mønstre. Så det jeg lægger op til drøftelse 

her, er altså, at vi ikke har mix-par i den kommende sæson, men laver enkeltaftens turneringer i 

uge 6 og 7, eller evt. en turnering over 2 aftener, hvor dem der kan deltager. Top-16 fastholdes, 

men kun for de i princippet første 16 spillere, så kan der laves en almindelig turnering ved siden af. 

Jeg vil hermed overgive beretningen til medlemmerne til medlemmerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 




