
Distrikt Vestsjælland 
Referat af distriktets generalforsamling den 5. maj 2010 i Slagelse BridgeCenter 

 

Sekretariatet, 7. maj 2010 

Valg af dirigent: 

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

Konstatering af stemmetal: 

Følgende klubber var ikke til stede: Asnæs, Holbæk, Glumsø, Korsør bridge 51, Nykøbing Sj, 
Ringsted, Rørvig, Tuse Næs og Vig. 

Distriktsbestyrelsens beretning: 
Godkendt 

Aflæggelse af regnskab: 

Regnskabet blev godkendt med et overskud på kr. 9.359 og en kapital på kr. 56.429. Kassereren 
redegjorde for overskuddet. 

Fastlæggelse af kontingent til kreds og distrikt: 
Uændret, hvilket vil sige henholdsvis kr. 3 og kr. 11. 

Meddelelser fra DBF: 

Forbundets repræsentant udeblev. Det viser sig, at der er sket en ombytning af datoerne af 
generalforsamlingerne på Fyn og hos os. Forbundet beklager meget. 
John redegjorde for forslaget til ændring af kontingentsystemet (Bortfald af dobbelt kontingent). 
Desuden blev situationen omkring kroen omtalt. 
Følgende skal vi have med til repræsentantskabsmødet: 
� Hvorfor top 16 og ikke f.eks. top 12 eller andet. 
� Kan der ikke være en brugervejledning på dansk til kortlægningsmaskinen eller lignende. 
� Hvorfor er der ikke spørgsmål og svar på supportsiden siden 2008. 

Forslag fra bestyrelse, klubber og medlemmer: 
Der var ingen forslag  

Valg af distriktsbestyrelse: 

Poul Rasmussen, Erling Jensen og Otto Rump blev valgt. 

Valg af revisorer og revisorsuppleant: 

Henning Madsen og Poul Erik Nielsen blev valgt som revisorer og Svend Stenhøj som suppleant. 

Valg af medlem til DBF's repræsentantskab: 

John Maagaard blev valgt. 

Valg af medlem til kredsbestyrelsen: 

John Maagaard blev valgt 

Eventuelt: 

Hanne Knudsen spurgte, om det var en god ide, at de ”gamle” distriktsblade kom på distriktets 
hjemmeside. Det var det, og der efterlyses, om der er medlemmer, der har gemt disse blade, idet 
der mangler 3 numre.  

Der blev spurgt, om det er rigtigt, at forbundet opkræver et beløb på kr. 30 fra klubberne vedr. 

sølvpoint og derefter videresender kr. 8 til distrikterne. Det er rigtigt. Formanden lovede, at tage 
det med til repræsentantskabsmødet. 

 

For referat: 

Poul Rasmussen 

 


