
Bilag 1 til referat af Generalforsamlingen d. 18. september 2021 
 
 
Begrundelse: 
Svend  har siddet i bestyrelsen i 29 år. 
  
Han har været turneringsansvarlig for tirsdag aften i en del år. Hans sidste sæson var 2004-2005. 
  
Han har været turneringsleder ved utallige åbne turneringer, så som Aabenraa Turneringen, 
æblekageturneringer, distriktets indledende runder. 
  
Har uvist interesse for at lære BridgeCentralen at kende ….. uden dog at mene det helhjertet. 
  
Han har undervist en sæson på fortsætterkursus i Bridgevejen sammen med Henrik Damgaard. 
  
Han har været arrangør af fredagsarrangementer. Hvem husker ikke: Royal Aften med Prins 
Henriks vine og fru Ullas gourmet menu. Flugten til Amerika, Den armenske aften og 
genforeningsbridge. Han var også involveret i Ost, Vin og bridge. Ved den lejlighed fortalte han 
om, hvilke vine, der smager godt til de forskellige oste, og en finger havde han også med i 
arrangementet, hvor  Hagen Schmidt Clausen fortalte om sine tandlægeoplevelser i  Tanzania. 
  
Han har været klubbens indkøber af mange ting, men bemærk specielt de tunge ting. Vinpræmier i 
læssevis, øl, vin og vand i stride strømme. Papir i massevis. Han har slæbt til huse – og han har også 
taget sig af den tomme emballage. Ingen af klubbens medlemmer har båret så mange tons i klubregi 
som Svend. 
  
Utallige indlæg i medlemsbladet er det også blevet til. (Det hed det, før det skiftede titel til 
nyhedsbrev). 
Mange har grint af han små epistler om: Kaffe og kage, vin og vrøvl, frankofili og ikke mindst 
tissemænd. Det sidste vedr. mænd, der tisser på toiletbrættet og gulvet. Det er begrundelsen for, at 
han er meget obs på, at sko med lædersål ikke er det bedste, hvis man besøger et herretoilet. 
Han har lavet en del skriblerier om de kongelige. Lige fra Prins Joachims nye makker til Honnør for 
Prins Henrik og hans beundring for hans courage – det samme mod, som han opfordrer folk til at 
have ved bridgebordet. 
Han har underholdt os med artikler om: beretninger om øvrige bridgeklubber i Aabenraa (Aabenraa 
Bridgeklub 1951, Bridgeklubben af 1957 og Spar Es.) 
Han har beriget os med artikler om: Sådan lærte jeg at spille bridge og lavet forskellige 
personinterviews, for til sidst at slutte af med Svends store arkivplan. Den plan har vi ikke hørt så 
meget om, så den føles ikke som afsluttet. Måske er det et lille retrætejob, så han stadig vil følge 
aktivt med i AaBCs ve og vel ???. 
  



Han holder et år før sit 30 års jubilæum pga rygproblemer. Har han slæbt for meget – bare for at 
please alle medlemmer i AaBC ??? Det vides ikke – men en ting er sikker, vi er Svend megen tak 
skyldig. 
 


