
April Nyhedsbrev, 2023 
Kære Cyberfbridge-medlemmer, 

Velkommen til april måneds nyhedsbrev! Foråret er ankommet, og vi har en masse spændende nyheder og 
begivenheder at dele med jer. Her er hovedpunkterne for denne måned: 

1. Turneringerne kører med fin tilslutning - nu også søndag eftermiddag: 

Vi er glade for at kunne meddele, at vores turneringer fortsætter med stor succes og mange deltagere. Tak 
til alle, der deltager og gør vores turneringer til en fornøjelse! Vi vil også gerne informere jer om, at vi nu 
afholder turneringer på søndag eftermiddag. Sørg for at tjekke vores hjemmeside for tidsplaner og 
tilmeldingsinformation. 

2. Sølvturnering den 29. april: 

Husk at tilmelde dig vores kommende Sølvturnering, som finder sted lørdag d. 29. april. Det er en fantastisk 
mulighed for at samle sølvpoint og møde andre bridgespillere. 

3. Generalforsamling den 14. april kl. 18:30 - dagsorden annonceres snart: 

Vores årlige generalforsamling afholdes fredag d. 14. april kl. 18:30. Vi opfordrer alle medlemmer til at 
deltage, så vi sammen kan diskutere klubbens fremtid og træffe vigtige beslutninger. Dagsordenen vil 
snarest blive annonceret på vores hjemmeside. 

4. Spørgeskema om Bridgefestivalen: 

Vi har udsendt et spørgeskema omkring Bridgefestivalen på vores hjemmeside. Vi vil sætte pris på jeres 
feedback for at gøre festivalen endnu bedre. Hvis du ønsker at bo i vores lejede sommerhus under 
festivalen, bedes du kontakte Ole. 

5. Hovedkilden til information - vores hjemmeside: 

Husk at besøge vores hjemmeside for opdateringer og information om kommende arrangementer og 
nyheder. Vi opdaterer den løbende for at holde jer informeret. 

6. Fin artikel i Bridgebladet: 

Vi fik en flot omtale i Bridgebladet med et interview af Johnna og Ole. Tak til dem for at stille op til 
interviewet og give et positivt billede af vores klub. Mægtigt fint! 

7. Uddannelse af nye turneringsansvarlige godt i gang: 

Vi er glade for at kunne meddele, at uddannelsen af nye turneringsansvarlige skrider fremad. Dette vil 
bidrage til en endnu bedre afvikling af vores turneringer. 

8. Tak til alle og hold en ordentlig tone: 



Til sidst vil vi gerne takke alle medlemmer for jeres engagement og hjælp i klubben. Vi vil også gerne minde 
om vigtigheden af at holde en respektfuld og venlig tone, både ved bordene og i klubben generelt. 

Vi ser frem til en fantastisk april måned med masser af spændende bridge! 

Med venlig hilsen, 

Ole Christensen, formand 

 
 


