
Bilag 2 til referat af Generalforsamlingen d. 18. september 2021 

  

Jørn Jeppesen 20 og 25 år 

 

1. I AaBC har vi i årenes løb været meget heldige med vores ledelse. 

2. Til stor forskel fra dengang .. vi i 1980-erne spillede bridge i BK-57. 

3. Det var på grund af utilfredshed med den daværende ledelse, at Morten Boe 
besluttede at starte sin egen bridgeklub. 

4. Havde det ikke været for ham, havde vi næppe haft vores klub i dag. 

5. Heldigvis gik Rethe og Svend Erik med i Mortens projekt. 

6. Og takket være deres ledelse og deres arbejde gik det hurtigt fremad. 

7. De sørgede for gode lokaler til en billig husleje, og der blev oparbejdet en 
kapital fra 1991 til 2001 – og naturligvis også i de følgende år. 

8. Da så Svend Erik Holst meldte pas i 2001, var vi mange, der var glade for, at 
Jørn sagde ja til at påtage sig den opgave, det er at være klubbens formand. 

9. Det fortælles, da vi spurgte ham, at han først lige skulle ringe hjem til Laila og 
også til mor Karen, om det var ok …… Eller hvad? 

10. Vi fik nu en formand, der ligesom den tidligere, også havde forstand på 
økonomi – foruden en masse andre gode egenskaber. 

11. Det blev der brug for i 2006, da vi købte og restaurerede disse klublokaler her. 

12. For anden gang lånte vi penge af medlemmerne. Første gang var i 1993 ved 
flytningen fra Skibbroen til Wollesgyde – her var beløbet 65.000 kr - og nu igen 
i forbindelse med købet af disse lokaler. Her var beløbet 243.000 kr. 

13. I forbindelse med renoveringen – her var medlemmerne også meget aktive.  

14. Der findes et godt udtryk, der er dækkende for vores klub:   - Vi løfter i flok! 

15. Vi har stået sammen – og samlet har vi stået bag vores formand:   - Enighed 
gør stærk! 

16. Da vi så i 2016 havde fået vores gæld ned til 735.658 kr. 

17. Så fik Jørn den ide – at måske kunne vi opsige vores lån i kreditforeningen, hvis 
medlemmerne ville tegne lånebeviser igen. 

18. Men kunne vi virkelig få medlemmerne til at tegne lånebeviser for 750.000 kr. 



19. Ja, minsandten! Det var virkelig imponerende. Og det har vist sig at være en 
god ordning.  

 

20. Og så har vi en bestyrelse, hvor Jørn sidder ved bordenden. 

21. Vi har i mange år haft en skjult dagsorden i bestyrelsen, der går ud på, at vi 
skal skåne formanden. 

22. Så han ikke ender med at blive træt af det hele  –  og kaster håndklædet i 
ringen. 

23. Jeg ved ikke, Jørn, om du har mærket ret meget til det? 

24. Det er også tvivlsomt, om det overhovedet passer. 

25. Ikke desto mindre har vi haft held med vores projekt - for du fortsætter 
ufortrødent. 

26. Vi har også haft en skjult dagsorden om at skåne Laila. 

27. Så at hun ikke skulle køre træt i det – og melde pas.  

28. Gad vide, hvor meget du har mærket til det? 

29. Men vi synes selv, at vi er lykkedes ganske godt med det – også. 

30. Hvis det da overhovedet passer. 

31. Den eneste i bestyrelsen, som ikke har villet være med i vores skåneklub – det 
er Rethe. 

32. Som kasserer har hun det med at være Rasmus modsat. 

33. Ved vores bestyrelsesmøder har vi ofte siddet og moret os over, hvordan 
formanden og kassereren har siddet og argumenteret imod hinanden. 

34. Som Formand har du – Jørn – en evne til at omgås alle med et smil og en kvik 
bemærkning. 

35. Det skaber et godt miljø – og får os alle sammen til at føle os velkommen - og 
godt tilpas. 

36. I bestyrelsen har du også en evne til at få os andre til at føle, at vi har noget at 
skulle have sagt. 

37. Hvorefter du som regel får det arrangeret efter dit eget hoved. 

 

38. Jeg syntes det passede så godt på vores klub med det udtryk:  - Enighed gør 
stærk.  



39. Men så har Niels Hausgaard jo for flere år siden omskrevet den sentens til:  - 
Enighed gør dum! 

 

40. Og det er jo egentlig træls. Nu havde vi det lige så godt. 

41. Men så har vi heldigvis Rethe som kasserer. Hun løser også dette problem. 

42. For i bestyrelsen sørger hun for, at der som regel er lidt uenighed. 

43. Og så undgår vi at blive dumme. 

 

44. Gave til Jørn og Laila: 

45. Bestående af 5 flasker, som vil passe til en bedre middag: 

1. Cremant de Bourgogne –som  velkomstdrink 

2. Hvidvin - Riesling – til forretten 

3. Rødvin – til hovedretten 

4. Recioto – til desserten 

5. Portvin – til kaffen 

 

46. De fem flasker er fra hvert sit land: Frankrig  - Tyskland  -  Chile  -  Italien  -  
Portugal 

47. Lige en bemærkning til rødvinen fra Chile. Alle de andre vine er fra Europa. Jeg 
havde også helst valgt en europæisk rødvin – men Laila vil ikke ha’ det tynde 
sprøjt fra Bordeaux og Bourgogne! 

48.  Mængdemæssigt forestiller vi os, at det passer med de 5 flasker til ét måltid til 
jer 2. 

49. Så I skal ikke tænke på, at I nødvendigvis skal invitere nogen andre med – til 
den aften. 

 

50. Skål – Jørn længe blive (som formand) - i stedet for Jørn længe leve. 

Betragtninger fra et afgående bestyrelsesmedlem med 29 år på bagen i 
Aabenraa Bridge Center til en andet bestyrelsesmedlem med 25 år på bagen – 
heraf de 20 år som formand. 

Svend E Rasmussen 


