
Distrikt Vestsjælland 
Referat af distriktets generalforsamling den 7. maj 2008 i Slagelse bridgecenter 

 

TORUMsoft 27. maj 2008 

1. Valg af dirigent 
Aksel Raft blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet 

2. Konstatering af stemmetal 
Følgende klubber var ikke til stede: BK 2000, Holbæk Glumsø, Høng, Korsør Bridge 51, 
Nykøbing Sj, Ringsted og Slagelse BK, Ruder 7. 

3. Distriktsbestyrelsens beretning 
Ud over den skriftlige beretning blev der tilføjet, at man, på grund af den store tilmelding i 
damepar, forsøger at dele turneringen i to dele. Den ene for adgang til DM i Vingsted, og den 
anden ”for at komme ud at spille med andre”. 
Beretningen blev godkendt 

4. Aflæggelse af regnskab 
Regnskabet blev godkendt med et underskud på kr. 2.992. Kapitalen udgør kr. 41.048. 
Kassereren omtalte, at der er en udgift på kr. 4.434 til distriktets turneringer, og det medfører 
en forhøjelse af indskuddene til turneringerne, jf. beretningen.  
DBF’s repræsentant tog det med ”hjem”, og hele MP ordningen skal drøftes dér. 

5. Fastlæggelse af kontingent til kreds og distrikt 
Uændret 

6. Meddelelser fra DBF 
Forbundet var repræsenteret af generalsekretær Henning Jensen, som kom ind på disse 
hovedpunkter: 
Undervisningssystemet ”Bridgevejen” erstattes af et nyt nordisk system. 
Det bliver muligt at spille bridge på Internettet fra 2009/10. 
Der bliver fremsendt forslag om, at kontingentindbetalingerne ændres fra 15/11 til 15/10. 
Medlemstallet er faldende, og der skal gøres en stor indsats for at skaffe nye medlemmer. 
MP ordningen skal drøftes. 
Frivillige ledere mødes på landsplan. 
Der skal være en lederuddannelse af frivillige. 
Det er ønskeligt, at hver klub har en e-mail adresse, og 
for hvilken gang Asminderød kro. 

7. Forslag fra bestyrelse, klubber eller medlemmer. 
Der var ingen forsalg. 

8. Valg af distriktsbestyrelse 
 Poul Rasmussen og Erling Jensen blev genvalgt 

9. Valg af revisorer og revisorsuppleant 
Jørgen Hallig og Poul Erik Nielsen blev valgt som revisorer, og Svend Stenhøj valgt som 
suppleant 

10. Valg af medlem til DBF’s repræsentantskab 
John Maagaard blev valgt 

11. Valg af medlem til kredsbestyrelsen  
John Maagaard blev valgt 

12. Eventuelt 
Intet til referat 

 

Referent: Poul Rasmussen 


