
Distrikt Vestsjælland 
Referat af distriktets generalforsamling den 9. maj 2012 i Slagelse BridgeCenter 

Sekretariatet, 11. maj 2012 

 
1.1.1.1. Valg af dirigent: 

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

2.2.2.2. Følgende klubber var ikke til stede:  
Holbæk BK, Glumsø BK, Torsdags Bridge, Korsør Bridge 51, Nykøbing S. BK, Ringsted BK, 
Rørvig BK og Svinninge BK. 

3.3.3.3. Distriktsbestyrelsens beretning (kan læses på hjemmesiden). 
Den skriftlige beretning blev under punktet samarbejde med distrikterne Østsjælland og 
Storstrøm uddybet med udarbejdelsen af fælles sæsonprogram for de tre distrikter og en 
turnering for de tre distrikters deltagere i Vingsted. 
Beretningen blev godkendt. 

4.4.4.4. Aflæggelse af regnskab: 
Regnskabet viste et overskud på kr. 11.433 og en kassebeholdning på kr. 49.417. Fra salen blev 
der spurgt, om der er mulighed for at få regnskabstallene med fra sidste år for sammenligning. 
Det prøver vi. 
Regnskabet blev godkendt. 

5.5.5.5. Fastlæggelse af kontingent til kreds og distrikt: 
Der blev vedtaget uændret kontingent. Henholdsvis kr. 3 og kr. 11. 

6.6.6.6. Meddelelser fra DBf v/Anna von Lowzow og Michael Fiorini: 
Der blev orienteret om: 

6.1. Økonomi – Forbundets regnskab udviser et overskud på kr. 700.000. 
6.2. Kroen – Det går ikke for godt. 
6.3. Der skal arbejdes mere projektorienteret. 
6.4. Projekter: 
6.4.1. Oprettelse af bridgefond til støtte for de unge mennesker. - bridge i folkeskolen. 
6.4.2. Flere unge skal spille bridge – Hvad betyder bridge for folkesundheden? 
6.4.3. Handicapsystem 

6.5. Bridgebladet – ønsker input fra medlemmerne. 
 
7.7.7.7. Forslag fra bestyrelse, klubber eller medlemmer. 

Der var ikke indkommet forslag. 

8.8.8.8. Valg af distriktsbestyrelse: 
Der var genvalg til Poul Rasmussen, Otto Rump og Erling Jensen  

9.9.9.9. Valg af revisorer og revisorsuppleant: 
Der var genvalg af Henning Madsen og nyvalg af Bente Mortensen (Skælskør BK). 
Genvalg af Svend Stenhøj som revisorsuppleant. 

10.10.10.10. Valg af medlem til DBf's repræsentantskab: 
John Maagaard blev valgt 

11.11.11.11. Valg af medlem til kredsbestyrelsen: 
John Maagaard blev valgt 

12.12.12.12. Eventuelt: 
Intet til referat 

 
For referat: Poul Rasmussen 


