• Haderslev Bridgecenter
• Generalforsamling 2019 – 20

• Der er sidste år blevet skiftet rundt, på bestyrelsen, der er kommet 3 nye
medlemmer ind, Kirsten Sørensen, Arne Hansen og Peter Jepsen
jeg selv, blev på generalforsamlingen valgt til formand
• Det første vi gjorde var at konstituere os,
• Peter Jepsen, Næstformand (valg for 1 år)
• Jørn Møller, Skolebridge, Ældresagen, frokost Bridge
• Kirsten Fink, event, medlems adm, frokost bridge
• Bjarne Møller IT, hjemmeside
• Arne Hansen, Kasserer
• Kirsten Sørensen, Sekretær, frokost bridge
•
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• Vi har været 252 Bridgespillere som har spillet i 9 forskellige klubber
hertil kommer Kjelds undervisning klubber, året før 2018/19 var vi
262, vi har altså mistet 10 medlemmer, i år bliver vi ca. 242
PT er vi 242 Medlemmer

•
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Bankskifte:
Vi har startet året med at skifte Bank, fra Bank Nordic til Jyske Bank
Det at skifte bank er i dag ikke så lige til, der skal mange underskrifter til,
men det gik, (efter et par måneder)
Mennn alle banker har indført gebyr, neg rente, det har jeg brugt megen tid
på, jeg syntes jo ikke det skulle være sådan, men det er jo nok kommet for at
blive, gebyrer er lidt nemmere at arbejde med, dem har vi i de fleste tilfælde
kunne undgå, men nu har de skiftet direktør i vores lokale bank, så nu skal vi
til Kolding (for at tale med direktøren) og det bliver det ikke nemmere af..
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Kjeld Thomsen er stoppet som forretningsfører
I fodbold verden ville man have sagt, efter gensidig aftale er Kjeld
Thomsen stoppet
I forretnings verden ville man have sagt
Kjeld Thomsen har valg at søge nye udfordringer
Som stats ansat ville han have fået et gylden håndtryk
Hen her i Bridgecenteret stopper man bare, men fortsætter med at lave
det samme, næsten

• Loppemarked 04.06.19
• Der har været afholdt loppemarked i dette regnskabs år det har givet
et overskud på 11.500 kr.
• Loppemarked 20-21er blevet aflyst.
• Der afholdes loppemarked igen i foråret (næste regnskabsår) så her
samles der ind, har i noget eller kender nogen der er ved at flytte kan
i henvende jer til Susanne Skou og Kirsten Fink
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• Kort blander team
• Ole Mortensen har et team der blander alle de kort vi bruger i ugens
løb
• Teamet består af Inge Marie Callsen, Elke Thomsen, Jørn Møller,
Marianne Schmidt,
• På grund af Coronakrisen blander der kort således at der er mindst 48
timer mellem der spilles kort og blandes kort, det er både for Spillere
og for kortblander, det har Ole helt styr på
•
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• Lis Seidelin
• Kommer og renser kaffemaskinen, fylder kaffe/chokolade på så vi
bare kan stille en kop under og trykke på knappen, et meget nyttigt
stykke arbejde

•
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• Hjemmesiden.
• Bjarne Møller har fået ansvarsområdet,
www.haderslevbridgecenter.dk
• De fleste har nok opdaget at hjemmesiden er blevet opgraderet, og
vedligeholdt.
• Der er kommet foto på forsiden og i det hele taget er der kommet
meget mere liv på siden.
•
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Vi har tilkøbt et lille program som arbejder sammen med Bridgecentralen
M- Bridge
M- Bridge kan styre forskellige ting, f.eks.:
Event,
Drop in, o.s.v.
Substitut lister ”online” det er vigtigt at alle ved at den er der og det er vigtigt
at alle kan bruge den
Jeg søger ny makker
Alt sammen kan betjenes over internettet
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• Bridgecentralen 3
• DBF bestemte at alle klubber skulle være oppe at køre med BC3 inden
01.09.2018
• Programmet køre meget bedre end det gjorde på samme tid sidste år
men der er plads til forbedringer, jeg tror at prisen for udviklingen er
løbet noget stærkere end DBF havde forventet, det er stadig
ventetiderne der er det store problem

•
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• Sidste år fortalte jeg om at Centeret var blevet godkendt som
folkeoplysende forening og hvad har vi så fået ud af det.
• Økonomisk har vi fået
• Kr. 10.000 til tankesport
• Kr. 1.500 til undervisning af begyndere (Kjeld´s kursus)
• Kr. 1.500 til kursus for turneringsleder Dommerkursus for 5 personer i
Give
•
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Tilskud fra Haderslev kommune
• Haderslev Bridgecenter har ansøgt om penge fra Haderslev Kommune til
strømbesparelse vi har ansøgt om 20.000 kr. vi fik 8.000 kr. mod at vi skulle
investerer for det dobbelte, vi har fået opsat led belysning op de steder hvor der
bliver brugt mest lys, det er gang areal, opgang, kontor køkken, samt kontor
• Vi har også søgt § 79 midler har vi fået 4000,- kr.
• Her har der været nogle kræfter i gang, i udvalget da nogen mener at
bridgespillere ikke mangler penge og kan betale selv,
• De er ikke klar over at vi har udgifter på over 20.000 kr. pr. måned,
• Det er jeg i gang med at forklarer dem
•
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• Søstjerne cup blev jo aflyst 2019
• Ny Guld point turnering (2020)
• Søstjernens ejer Rolan Bøgh Nissen, har åbnet Food Story, og vil gerne
være sponsor, det har vi sagt ja til.
• Food Story er en virksomhed der leverer mad ud af huset,
• Kjeld er i gang med at finde datoer, for en ny Guldpoint turnering
• Food Story guldturnering blev igen aflyst på grund af Corona pandemien
• Det samme gøre sig gældende for mange andre turneringer mere om det
senere
•
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• Økonomi:
• På sidste års generalforsamlingen blev vi enige om at hæve
kontingentet fra 30 kr. til 40 kr. pr. gang hertil kommer kontingent til
DBF. Baggrunden var at centeret ikke havde haft kontingent stigning i
mange år.
• Vi har fået nogle nye og flere sponsorer samt besparelser på
forskellige områder
• Det gør at vi i dag har en sund økonomi, jeg tør næsten ikke tænke på
hvad der kunne være sket, hvis vi ikke havde fået den stigning
igennem, med de penge vi har tabt under corona krisen
•
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• Bestyrelsen har for nogle år siden oprettet et turneringsudvalg, som
står for forskellige turneringer i løbet af året.
• Her kan nævnes: Krolfbridge, Tapasbridge, Adventsbridge,
Nytårsbridge, Kagebridge,
Dette udvalg består af Holger Baden Sørensen, Inge Marie Callsen,
Kjeld Thomsen
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• Frokost Bridge
• Et nyt udvalg har lavet Frokost Bridge, et koncept hvor der spilles
Bridge om formiddagen og så spises frokost bagefter, det er blevet en
stor Succes hvor der meldes om udsolgt ret hurtigt.
• Der er plads til max. 48 personer, det er 3 x 4 borde.
• Dette udvalg består af
• Kirsten Fink, Kirsten Sørensen, Jørn Møller
•
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• Tanke Sport i Haderslev Kommune
• Der er blevet nedsat et udvalg med Holger i spidsen for at hverve nye
medlemmer til Tankesporten i Haderslev kommune, (Tankesporten er
Skak/ Skat/ Bridge)
• Her har Bridgecenteret ansøgt og fået et beløb på kr. 10.000 til dette
fantastiske formål, (til deling mellem de 3 sportsgrene)
• Holger vil lidt senere fortælle om hvordan det er gået
•
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• Haderslev Kommune giver ikke tilskud til lokaleleje, det gives kun til,
foreninger der har medlemmer under 25 år, og det er kun med 70 %
• Haderslev kommune er forpligtet til at finde et sted hvor vi kan spille, men
det vil være en sal et eller andet sted, hvor der skal sættes borde op og ned
og måske flyttes fordi en anden klub skal spille et andet sted, det er ikke
holdbart
• I Kolding Kommune tolker man loven helt anderledes her får Kolding
Bridgecenter husleje tilskud, tilskuddet svarer til deres årlige husleje
180.000 kr.
• Jeg arbejder på at Haderslev kommune skal oprette et multihus, de kunne
starte med Sct. Severin skole
•
17

• Forsikring skade
• Vi har haft strømafbrydelse, det har bevirket at
• 2 stk. serverer er gået i stykker
• 1 Ruter er gået i stykker
• 1 computer og reparation af Kortblandermaskine,
• Forsikringen har betalt, dog med undtagelse af selvrisiko og lidt
afskrivninger
•
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• Og så kom Corona, den satan
• Haderslev Bridgecenter blev efter et kort bestyrelsesmødelukket ned
tirsdag d. 10. marts 2020
• Det bevirkede at vi har måtte aflyse
• Frokost Bridge, som var fuldtegnet Guldpointturneringen Food Story,
• Drop in turneringer ect.ect.
• Bestyrelsen blev nød til at holde, virtuelle møder, (møder over
computer, IPad, her kunne vi følge Corona på afstand, dem har vi nok
holdt 6 stk. af indtil vi kunne åbne igen

For at få lidt gang i centeret blev bestyrelsen enige om at åbne centeret
for privat kortspil, op til 20 personer
Det er der flere der har benyttet sig af.
Der er flere klubber der har spillet 4 borde i en turnering af 4 x
Grunden er at der jo er mere luft og større lokale giver mere sikkerhed
Jeg selv har også brugt det til en 8 mands turnering

• Afspritning af Centeret
• Der er lavet regler for hvad og hvordan der skal af sprittes i centeret.
• Der er inden der er afholdt Drop blevet sprittet af i hele centeret
• Borde, kontaktflader, kaffemaskine, gelænder, håndtag til alle døre,
også yderdør, elevatordør, Bridgemate, ect.
• Det er klubformænd blevet informeret om,
• Det skal være trygt at komme i centeret

• Rengøring i Centeret
• I ca. 10 år har vi haft Inside/outside til at varetage vores rengøring,
det har vi betalt ca. 95.000 kr. for, ud over huslejen er det vores
største udgift, jeg har forsøgt at lave en anden aftale med
Inside/outside det har ikke kunne lade sig gøre, på den ene side kan
jeg godt se at der skal gøres rent, på den anden side er der jo 100
personer mindre end da de startede, det må jo give et mindre
rengørings tryk, Inside /outside er på den baggrund blevet opsagt og
et nyt firma hyret til opgaven, Sus rengøring
• Så fremover bliver der gjort rent om onsdagen, og en ekstra gang på
toiletter om fredagen

• Hovedrent i Centeret
• 9 personer har gjort hovedrent i centeret
• Alle glas og kopper, tallerkner, vi har for øvrigt, købt 100 nye, blev
taget ud af skabene, som er blevet grundigt rengjort, både oven på i
og under,
• Oprydning på kontoret,
• Opsætning af reoler
• Opsætning af reoler i de forskellige depot rum, det vil gøre det hele
meget nemmere at holde orden.

• Tak for jeres opmærksomhed

• Regeringen har fået DGI til at stå for en pulje som skulle give støtte til
idrætslivet under corona
• Denne pulje har vi søgt om støtte, vi har mistet ca. 43.000 kr.
• På Frokost Bridge
• Drop in Bridge
• Guldpoint turnering
• Vi har fået støtte på 8.470 kr.
•
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• Haderslev Kommune.
• Vi har ansøgt om støtte til el besparende lysstofrør, vi har søgt om 10.000
kr. og fået 5.000kr. (nye rør er sat op i juli måned, der er og opsat tænd/sluk
i garderoben)

•

21

• Drop In turnering indtil 16.06.20 vi har afholdt 10 drop in turneringer
i år vi har normalt ca. 17 drop in turneringer
• Det giver alligevel ca. 15.000 i overskud

• Tak for jeres opmærksomhed

• Regnskab 19-20
Jeg ville egentligt have startet min beretning med disse ord,
• Det er meget sjovere at stå her i år i stedet for sidste år,
• Men på grund af Corona syntes ikke det var passende,
men her til regnskabet passer det nu meget godt

Hej.
Jeg har flg. kommentarer til Holgers forslag:
1. Kontingentet er et sæsonkontingent og man er derfor ikke berettiget til at få
tilbagebetalt eller kompensation for betalt kontingent ifølge DIF.
2. Klubben har udgifter til husleje, rengøring og lidt til el, vand og varme i den lukkede
periode.
3. Hvis vi skulle uddele frikort til drop in, kunne det give flg. problemer: Der må højst være
48 deltagere hver gang og mange ville slet ikke bruge det. Derfor ville det være svært at
administrere.…

