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1. Valg af dirigent 

Aksel Raft blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. 

2. Konstatering af stemmetal 

Ikke til stede: Asnæs Bridgeklub, Holbæk BridgeCenter, Glumsø Bridgeklub, Høng 

Bridgeklub, Korsør Bridge 51, Nykøbing S. Bridgeklub, Rørvig Bridgeklub og Vig Bridge 

Club. 

3. Distriktsbestyrelsens beretning 
Til den skriftlige beretnings afsnit om distriktets holdturnering udtrykte formanden ønske om 

en serie 3. Det var der tilslutning fra salen. 

Beretningen blev godkendt. 

4. Aflæggelse af regnskab 

Regnskabet udviste et overskud på kr. 6.022 og en kassebeholdning på kr. 47.070. Fra salen 

blev der spurgt, om distriktet vil give tilskud til de spillere, der deltager i DM. Det tages op i 

bestyrelsen. 

Regnskabet blev godkendt. 

5. Fastlæggelse af kontingent til kreds og distrikt 

Uændret 

6. Meddelelser fra DBF 

Repræsentanten fra forbundet var Per Egelund, som kom ind på: 

De har en dårlig økonomi, som medfører, at der er underskud både i 2008 og 2009, og der 

forventes først overskud i 2010. Her er IT den store synder, ligesom man har ansat yderligere 

en medarbejder i salgsafdelingen. Desuden er der kommet ny redaktør, og i en periode er der 

overlapning (2 gange løn). Salg af kroen er en langsommelig affære. Den er endnu ikke solgt. 

Man prøver at få fat i de uorganiserede klubbers medlemmer, og her tænkes på ældresagen og 

golfklubberne. Disse klubber tilbydes BridgeCentral, MP ordning, klubkonsulenter m.v. 

Der kommer et nyt undervisningssystem ”Nordisk Standard”. Det er frivilligt, hvilket system 

der underviser i. 

Vedrørende dobbelt medlemskab kommer der forslag frem på forbundets repræsentantskabs-

møde, og hvis det vedtages, træder det i kraft 2010/11. 

Der er klubber i Danmark, der får tilskud fra deres respektive kommuner, og der blev 

opfordret til at søge. 

7. Forslag fra bestyrelse, klubber eller medlemmer 

Der var ingen forslag 

8. Valg af distriktsbestyrelse 

Genvalgte blev John Maagaard som formand og Bent Daugaard som menigt medlem. 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Poul Erik Nielsen blev genvalgt, og som ny revisor blev Henning Madsen valgt. Svend 

Stenhøj genvalgt som suppleant. 

10. Valg af medlem til DBF`s repræsentantskabsmøde 

John Maagaard blev valgt 

11. Valg af medlem til kredsbestyrelsen 

John Maagaard blev valgt 
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12. Eventuelt 

Bestyrelsen har i indbydelsen spurgt klubberne, om der er interesse for et klubledermøde samt 

indhold. 

Der var enighed om, at få folk ude fra til at tale om emnet turneringsleder m.m. og til at 

”undervise” distriktets spillere. 

Med hensyn til undervisning i klubberne kan klubberne eventuelt gå sammen om dette emne. 

I distriktets (også klubbernes åbne) turneringer blev man opfordret til, at holde middagspause 

omkring kl. 12-12,30. 

 

For referat: Poul Rasmussen 


