
VBC Bestyrelsens beretning sæsonen 2019 – 20 

I den forgangne sæson har klubben haft gennemsnitligt 156 medlemmer: ca. 80% 
var primærmedlemmer.  

Traditionen tro startede vi holdturnering den første onsdag i september og i den 
første hele uge efter spillede vi 2 gange om mandagen, den ene gang på 
undervisningsholdet, 1 gang om tirsdagen, 3 gange om onsdagen, hver anden 
torsdag og Hold første onsdag i hver måned. Altså 6-7 gange om ugen. Huset 
benyttedes også til 2 SOS-turneringer i november og januar, hvor Andreas 
jonglerede i køkkenet til alles tilfredshed. Huset blev lånt ud til et par 
arrangementer. Vi havde som andre år også planlagt at skulle spille sommerbridge 
og grillbridge. 

Det hele gik som smurt og pludselig var det Jul og Juleafslutningerne var over os. De 
var gratis i den forgangne sæson – all inclusive, som man siger. Bestyrelsen havde 
besluttet at bruge af formuen. Klubbens gode økonomi tillod dette. Dan vil senere 
gå i detaljer med tallene, men de’ ikk’ så ringe endda. 

Efter nytår blev undervisningsholdet en del af onsdag aften. Et hyggeligt 
bekendtskab for alle parter. Tak til underviserne der igen gjorde en god indsats. 

Vores nye investering - kortblandemaskinen, kører fantastisk og har givet os 
interessante kort. Det er et stort arbejde at lægge kort, men det er det værd. Tak til 
kortlæggerne.         

Den 1. marts blev det endelig tid til at afvikle den udsatte venskabsturnering med 
Maribo. Det var Maribos tur til at arrangere og kassereren måtte igen til lommerne. 
VBC betalte for egne medlemmers deltagelse. Det er en god og særdeles hyggelig 
tradition. God mad og rigeligt med drikkelse med efterfølgende kortspil, kaffe og 
kage med videre. Der deltog 15 par fra hver klub. Næste gang er det os, der skal 
arrangere. 

Vor klub har traditionelt ikke den store deltagelse i distrikts- og kredsturneringer og 
Bridgefestival mm., som også bliver mærket mere og mere af, at andre klubbers 
medlemmer heller ikke tager ret langt fra hjemmet for at spille. Det er nok den 
stigende gennemsnitsalder der har sin indvirkning. Derfor var det ekstra glædeligt, 
at vi netop i år fik stablet et klubhold på benene til Distriktets klubholdturnering, der 
skulle afvikles i april/maj.  

Janne og undertegnede deltager på et Mellemrække 1 – hold der faktisk 
kvalificerede sig til oprykningsspillet til 3. division, som blev afviklet forrige 
weekend. Det gik egt. meget godt, der var bare nogle andre, der var heldigere. 



I går glip af meget ved ikke at deltage i distriktets og kredsens turneringer. 

I Danmarks Bridgeforbunds er der tiltagende tilfredshed med BC3. En undersøgelse, 
foretaget af DBF viser, at systemet er det bedste på markedet. Retfærdigvis skal 
siges at systemet også er blevet meget mere stabilt, men stadig ikke særligt hurtigt.  

I weekenden er foretaget en stor opgradering, som ser ud til at have været 
smertefri, men det har ikke altid været tilfældet i løbet af sæsonen. 

Men så var det at Covid-19 ramte os – og alt blev mørkt - alle bridge-aktiviteter 
lukkede ned den 10. marts, sammen med nedlukningen af Danmark. Og mange gik i 
selvvalgt isolation. 

Bestyrelsen har besluttet at resultaterne pr. 10. marts også er slutresultatet. Og at 
præmierne skal uddeles efter denne stilling. Eneste helt afsluttede turnering blev 
holdturneringen. Efter punktet eventuelt vil vi derfor uddele præmierne. 

Det er et stort arbejde at drive en stor bridgeklub som vores. Og uden en rigtig god 
bestyrelse og gode teams til hvert spilletidspunkt, går det ikke. Men det har vi haft. 

Jeg vil ikke takke hver enkelt ingen nævnt ingen glemt. Men vores frivillige fortjener 
al den ros I kan give dem. Mange tak – uden jer var det aldrig gået så godt. 

OG jeg vil meget gerne slutte af med at sige – selv om det sikkert ikke hører ind 
under sæsonberetningen - at NÆSTE sæson bliver virkelig en stærkt alternativ 
sæson, hvor alle der kan, også bliver nødt til at hjælpe til. Med stort som småt.  Vi 
skal hjælpe hinanden med at passe på hinanden 

Coronaen er over os den går ikke bare sådan væk - og situationen vil kræve meget af 
alles vilje til hjælpsomhed. Bestyrelsen har brugt oceaner af tid på at planlægge en 
ny sæson og afviklingen af spillene under sikre forhold. Når du bliver spurgt om 
hjælp i nærmeste fremtid så sig ja eller meld dig gerne frivilligt allerede NU.  

De nuværende frivillige kommer til at få brug for din hjælp. Det nytter ikke at slå ud 
med armene og sige nej. Vi skal passe på hinanden i mere end en forstand. 

Det var hvad vi valgte at bringe. 

Ordet over til dirigenten. 

 

 

 

 


