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Så er det igen blevet tid til generalforsamling her i distriktet, og det er det denne gang
efter en faktisk helt normal sæson.
I distriktet har vi i starten af sæsonen kørt en lille annoncekampagne i de forskellige lokalaviser her i
Østjylland. Det var vores forsøg på at gøre lidt opmærksom på bridge og tiltrække nye potentielle spillere til
undervisning.
Vi har afholdt vores distriktsmesterskaber, vores Serie 1-turnering og distriktsfinalen for klubhold.
Der er desværre en klar tendens i så godt som alle vores turneringer, og det er et faldende deltagerantal. Vi
er f.eks. i den situation, at vi har 19 pladser til årets DM i åben par, men i vores distriktsfinale deltog der
kun 16 par. Vi kan også se, at det næsten altid er de samme par, som deltager. Der er ikke rigtig nogen
fornyelse, det er Tordenskjolds soldater. Det skal dog siges, at der til åben par deltog et par fra distriktets
mindste klub, og parret vandt faktisk en af vores handicappræmier. Her kan vi jo så håbe, at et sådant par
kan fungere lidt som ambassadører for vores turneringer, så vi kan få deltagere fra flere forskellige klubber.
Det er i hvert fald et fromt ønske, vi har.
Derudover har vi også kunnet tilbyde turneringslederkurser. Der blev afholdt tre i efteråret med ca. 12
deltagere pr. gang. Og her så vi faktisk nogle af de mindre klubber repræsenteret, hvilket er rigtigt dejligt.
En ny hjemmeside er det også blevet til. Den gamle trængte virkelig til fornyelse. Vi synes selv, den nye
hjemmeside har et flot layout og er nem at finde rundt på. Og det håber vi selvfølgelig, at vores
medlemmer også vil opleve, eftersom de kommer ind på hjemmesiden for at finde resultater og tilmelde
sig turneringer.
Vi har også her i Østjylland deltaget i forbundets Vækstprojekt. Vi har foreløbigt afholdt tre møder på
Teams om alt fra undervisning, samarbejde mellem klubberne til presseomtale i medierne. Interessen har
desværre ikke været den store, men vi prøver nu at sætte ind med mindre fysiske møder mellem klubber,
som er tæt forbundne rent geografisk, og håber på succes på den front. Men det er jeg sikker på, I har haft
en god drøftelse af, før generalforsamlingen gik i gang.
Organisatorisk arbejde er det svært at finde folk til, og som I nok har kunnet se, er vi her i bestyrelsen bare
blevet færre og færre, og nu er vi faktisk dernede i antal, hvor det virkelig begynder at blive et problem rent
formaliamæssigt. Vi tager gerne imod ideer til, hvad vi kan gøre for at ændre på situationen, og hvis nogen
kunne have lyst til at give en hånd med, tager vi også gerne imod det. Det er specifikt en sekretær, vi søger.
En, som er ferm med Word mm.
Til sidst vil Torsten & jeg gerne sige tak til Anita, som det seneste år har været en uvurderlig hjælp på
sekretærfronten.
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