
Distrikt Vestsjælland 

Referat af distriktets generalforsamling den 3. maj 2017 i Slagelse BridgeCenter 

 

Distrikt Vestsjælland, Sekretariatet, maj 2017 Side 1 af 2 
 

1. Valg af dirigent: 

Aksel Raft blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 

indvarslet. 

 

2. Konstatering af stemmetal: 

Følgende klubber var til stede: Asnæs Bridgeklub, BK59 Holbæk, ’Bridge 83, 

Slagelse’, Holbæk Bridgeklub af 1949, Høng Bridgeklub, Jyderup 

Bridgeklub, Kalundborg Bridgeklub, Korsør Kontraktbridgeklub, Ringsted 

Bridgeklub, Skælskør og Omegns Bridgeklub, Sorø Bridgeklub, Svinninge 

Bridgeklub og Tuse Næs Bridgeklub.1 

 

3. Distriktsbestyrelsens beretning: 

Efter gennemgang af beretningen var der spørgsmål fra salen: Kursus i 

bridgemate for nybegyndere, og bliver distriktets turneringer sendt ud til 

klubberne, eller skal man gå på distriktets hjemmeside. Spørgsmålene blev 

noteret af formanden. Herefter blev beretningen godkendt. 

 

4. Aflæggelse af regnskab 

Regnskabet blev godkendt med et underskud på kr. 4.034 og en kapital på 

kr. 54.079 

 

5. Fastsættelse af kontingent til kreds og distrikt: 

Uændret 

 

6. Meddelelser fra DBf 

Forbundet var repræsenteret af Anne Lauritzen2 og kom ind på følgende: ”I 

takt med tiden” (fra klubber i distrikt Østjylland) - forbundets regnskab 

udviste et underskud på ca. 600.000, som bl.a. skyldes ansættelse af ny 

direktør og afgang af generalsekretær samt udgifter til IT (ny 

BridgeCentral) - den nye version af BridgeCentral forventes i efteråret 

2017 - forbundet har tegnet en netbanksindbrudsforsikring for både 

distrikt og klubber – bridgens dag – skolebridge, herunder en 

skolebridgeforening med Morten Bilde – organisationsdagen afholdes den 

11. november 2017 – forbundet har meget fokus på de frivillige. 

Herefter var der spørgsmål fra salen: mesterpoint/handicap – hvor finder 

man forbundets regnskab – en direktør der ikke kan spille bridge – skal 

bridgebladet være frivilligt 

                                                           
1 (Red.): Repræsenteret var 13 af 20 klubber, 52 af 64 stemmer for 1144 af distriktets 1410 medlemmer. 
2 (Red.): Medlem af DBf’s Hovedbestyrelse 
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7. Forslag fra bestyrelse, klubber eller medlemmer: 

Ingen 

 

8. Valg af distriktsbestyrelse: 

John Maagaard blev genvalgt som formand og Bent Daugaard blev 

genvalgt som bestyrelsesmedlem. 

 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant: 

Bente Mortensen blev genvalgt som revisor og Svend Stenhøj som 

revisorsuppleant 

 

10. Valg af medlem til DBf’s repræsentantskab: 

John Maagaard blev valgt 

 

11. Valg af medlem til kredsbestyrelsen 

John Maagaard blev valgt 

 

12. Eventuelt 

Der blev spurgt, om man kan ændre tidspunktet for distriktets 

generalforsamling til før forbundets repræsentantskabsmøde. 

 

For referat: 

Poul Rasmussen 


