
      November 2022 

Kalundborg Bridgeklub - NYHEDSBREV 

Kære medlem 

Så har vi været i gang ca. 2 måneder, og bestyrelsen vil gerne fortælle jer lidt om, hvad der foregår i klubben: 

- Medlemsundersøgelsen forår 2022, herunder arbejdsgrupperne 

- kursushold 

- Nyt mobile pay klubnummer 

- Ændring i bestyrelsen 

- Den kommende juleafslutning 

- Corona-håndtering 

 

Medlemsundersøgelsen forår 2022 

Hermed en status over de 6 nedsatte arbejdsgrupper 

- ´Kaffegruppen´ har med stor entusiasme og gåpåmod fået stablet kaffebrygning på benene såvel mandag 

som torsdag – lige fra sæson-start      . Det er virkeligt godt gået og noget af det, der var meget efterspurgt i 

medlemsundersøgelsen. Såvel indkøb og salg indgår nu i klubbens økonomi. 

 

- ´Bridge ud af huset´ gruppen havde lavet et meget vellykket arrangement her i efteråret til Ulshøj Mølle og 

Dyrehøj vingård (frokost og bridge), hvor ca. 30 deltog. Gruppen forventer at afholde yderligere et 

arrangement i foråret 2023. Mere om det senere 

 

- ´Spil mere bridge gruppen´ har fået etableret platformen Realbridge (online bridge på nettet) i klubben, 

således at værktøjet er til rådighed for klubben. Der har været afholdt et par prøveturneringer i løbet af 

sommeren.  

 

Bridge ud af huset og spil mere bridgegruppen er i løbet af sommeren smeltet sammen, da grupperne 

synes, der var en del overlab mellem grupperne. For nærværende fokuserer den samlede gruppe dog 

på ´Ud af huset´-aktiviteter, hvorfor spil mere bridge-aktiviteten ligger i dvale – ikke på grund af 

mangel på aktiviteter, men der er pt. ikke medlemmer, der kan bruge den tid på etablering og drift 

dette måtte medføre. 

 

- Undervisningsgruppen har stadig sin første aktivitet til gode, men forventer her i efteråret at få noget stablet 

på benene for medlemmerne af klubben 

 

- Bridgens dag gruppen planlagde og afviklede med succes den lokale Bridgens dag (DBF-arrangement) i 

slutningen af august på skolen, hvor der var pænt besøg og de fremmødte selv prøvede at få ´kort i 

hænderne´. Der var da også interesse for at prøve at lære bridge på vores kursushold, men da det kom til 

stykket, ville de ikke alligevel på nuværende tidspunkt     . Gruppen er ´nedlagt´ da dagen er afviklet 

 

- PR-gruppen (gøre klubben synlig/nye medlemmer) har lavet aftale med Ugeavisen i Kalundborg om dels at 

bringe resultater fra vores spilleaftner ligesom vi har det i Nordvestnyt, dels jævnligt at bringe småartikler i 

Ugeavisen, der skal omhandle vores klub og dermed gøre klubben synlig – også for IKKE-bridge spillere. 

Desuden er gruppen ved at undersøge, hvorvidt vi kan gøre klubben synlig på de sociale medier (IKKE 

erstatning for vores hjemmeside) 

 

 

DER SKAL LYDE EN STOR TAK TIL ALLE DE MEDLEMMER, DER HAR BIDRAGET MED STOR KREATIVITET OG 

ENGAGEMENT FOR AT FÅ GRUPPERNE AKTIVERET OG FÅ DEM TIL AT FUNGERE 



 

Øvrige kommentarer og emner fra medlemsundersøgelsen er blevet behandlet i bestyrelsen, og bliver taget med 

i bestyrelsens fortsatte arbejde for at gøre klubben til et godt sted at være – både spilmæssigt men også socialt – 

blandt andet vil der sat fokus på korte spots om bridgelovene og -etik. Generelt er der også blevet udtrykt stor 

tilfredshed med klubben. 

 

Desværre får vi ingen kursushold her i efteråret. Selvom der var god respons såvel ved spil i Kvickly og afholdelse 

af Bridgens dag har der ikke da det kom til stykket været nogle der vil starte på vores kursushold. Vi prøver at 

etablere et hold til opstart efter jul (der kommer som minimum ´opslag´ på vores hjemmeside. Så vi vil hermed 

opfordre alle vores medlemmer – som jo ER de bedste ambassadører for bridgen – om at fortælle vidt og bredt 

til de, der IKKE spiller om, at vi starter et hold efter jul. Det er afgørende vigtigt, at vi får nye medlemmer for at vi 

fortsat kan opretholde en størrelse på klubben der kan sikre bridgeafviklingen i så jævnbyrdige rækker som 

muligt 

 

Klubben har oprettet et Mobile pay nummer – 526900 -, som kan bruges til alle slags indbetalinger til klubben: 

kontingent, arrangementer, sommerbridge, øl, vand og vin med mere. Hidtil har vi benyttet 

bestyrelsesmedlemmernes private mobile pay numre, hvilket ikke på sigt er holdbart, da vi blandt andet herved 

blander privatpersoners konti med klubben. 

Der kan selvfølgelig stadig betales med kontanter og overførsler direkte til klubbens bankkonto. 

 

Jørgen Junge har valgt af personlige grunde at udtræde af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning. Jørgen vil gerne 

fortsætte med at være klubbens WB-master. Bestyrelsen har taget Jørgens udmelding til efterretning og er 

samtidig glade for, at han ønsker at fortsætte som WEB-master. 

Bestyrelsen har herefter besluttet pt. IKKE at indkalde en substitut for Jørgen, da bestyrelsen med sin 

nuværende sammensætning og størrelse kan løfte de opgaver der er i bestyrelsen. 

 

HUSK at der er juleafslutning den 15. december – der kommer opslag og tilmelding i klubben og på hjemmesiden 

i løbet af november.  

KVICKLY er igen i år sponsor for vinpræmier til juleafslutningens bridgeturnering       

 

CORONA-situationen gør, at der pt. ingen corona-restriktioner er i klubben, og vi forventer heller ikke, at der 

kommer nogen. Ikke desto mindre ønsker vi stadig at passe så godt som muligt på hinanden, så derfor har vi 

stadig håndsprit på alle borde, som vi kraftigt opfordrer alle til at benytte ved rundeskift. 

Desuden gælder det fortsat, at HVIS man har været smitte med Corona, må man ikke komme i klubben før 

tidligst 48 timer efter at man er symptomfri. 

Vinteren nærmer sig, og det er ´bedre at forebygge end at helbrede´ 

 

Fortsat god bridge-sæson 

På bestyrelsens vegne 

Lars Thymark 

formand 


