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Vi havde i Østjylland 36 klubber og 2826 medlemmer pr. 31.12.2018. Vi har mistet én
klub med ca. 90 medlemmer og står også til at miste en anden. Begge klubber var en
del af ”De 5 østjyske klubber”, som for nogle år siden ønskede nogle store organisatoriske ændringer, som
der ikke var stemning for. De har nu taget konsekvensen af det og har meldt sig ud af forbundet. Samlet set
må vi dog også i år konstatere en medlemstilbagegang.
Som det er blevet kutyme for mig, får I ikke længere en lang opremsning af de østjyske resultater i den
forgangne sæson. Det er nemmere selv at læse, så det ligger på bordet foran jer. Dog vil jeg lige fremhæve
én bestemt turnering, som lige er blevet afholdt for første gang, nemlig EM for mix-hold. Danmark sendte 3
par af sted til Portugal og 2 af dem kom fra Østjylland. Det var Johan Hammelev & Camilla Bo Krefeld og
Marlene & Jens Ove Henneberg. De blev samlet nr. 6 og kvalificerede sig til VM.
Vores udbud af turneringer i denne sæson har i høj grad været påvirket af beslutningen om at lave fri
tilmelding til DM for seniorer og damer. Vi forsøgte i et par sæsoner at afholde distriktsfinaler med
medaljer og det hele, men vi måtte til sidst indrømme over for os selv, at det er der bare ikke tilslutning til,
når der ikke er DM-pladser på spil. Så i denne sæson har vi afholdt distriktsfinaler i mix-par og i åben par.
Og selv de turneringer er nede på et meget lavt deltagerantal – i mix så lavt, at der var DM-pladser til alle.
Vi fik så lidt ekstra plads i kalenderen og lancerede derfor et nyt tiltag med inspiration fra Svendborg. En
28+ turnering for alle med et parhandicap på over 28. vi kunne godt have ønsket os en større tilslutning,
men alle, der deltog, var rigtigt glade for turneringen. Synes, den var hyggelig. Så det gør vi helt klart igen.
Mange af os hørte dog bagefter rundt omkring i klubberne, at mange ikke havde været klar over, at vi
afholdt denne turnering. Og det undrer os, når vi sender mails ud til alle klubformændene omkring en
måned før. Nu ved jeg ikke, hvordan I gør det i de klubber, som sidder repræsenteret her i aften, men på
bestyrelsens vegne vil jeg altså gerne slå et slag for, at I så godt som muligt får formidlet oplysninger fra os
videre til jeres medlemmer på de enkelte klubaftener. Vi har i hvert fald svært ved at se, hvad mere vi kan
gøre.
På kursusfronten bød vi på et kursus i BC3 i Horsens lige op til sæsonstart (jeg var selv dernede og lære lidt).
Det var et pænt besøgt kursus. Vi følger dette op med turneringslederkurser til efteråret. Der kommer
snarest muligt info på hjemmesiden.
Jeg vil afslutte min beretning med at se lidt fremad mod efteråret. Det er nemlig sådan, at Østjylland
repræsenteret ved Aarhus Bridgeklub vandt DM for klubhold i indeværende sæson. Det betyder, at vi har 2
hold med næste år. Og rent tilfældigt skal turneringen faktisk afholdes her i distriktet også. Vi ”plejer” at
spille i Vanggaardcentret, men sidder der klubber og tænker, det kunne vi da godt tænke os at lægge
lokaler til, er vi åbne over for ideen. Vi håber også, I vil give turneringen meget omtale, så vi kan afholde en
distriktsfinale med rigtigt mange hold.
Og til allersidst vil jeg sige et par ord om Jonna, som har valgt ikke at genopstille. Jonna overtog
kassererposten på et tidspunkt, hvor vi virkelig havde brug for det. Hun har igennem mange år lagt et stort
stykke arbejde i vores bestyrelse, og det vil vi alle gerne sige hende en kæmpe tak for og overrække hende
en lille gave. Tak for dit arbejde Jonna.
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