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1. Valg af dirigent: 

Axel Raft blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 

indvarslet. 

 

2. Konstatering af stemmetal: 

Følgende klubber var til stede: Asnæs BK; BK 59 Holbæk; Bridge 83, Slagelse; 

Holbæk BK af 1949; Høng BK; Jyderup BK; Torsdags Bridge; Kalundborg 

BK; Korsør Kontraktbridgeklub; Ringsted BK; Rørvig BK; Skælskør og 

Omegns BK; Sorø BK; Svinninge BK; Tuse Næs BK og Vig BC. 

16 klubber ud af 20, repræsenterede 1274 medlemmer og 58 stemmer ud af 

1406 medlemmer og 65 stemmer. 

 

3. Distriktsbestyrelsens beretning: 

John Maagaard aflagde beretning. Beretningen i sin fulde ordlyd lægges på 

Distriktets hjemmeside. John knyttede yderligere kommentarer til Distriktshold 

vedr. karantæneregler, når vinder af serie 1 ikke vil rykke op i mellemrækken. 

Nye regler udarbejdes ved næste bestyrelsesmøde. 

Peter Møller Nielsen påpeger om det kunne være starttidspunktet i Køge, der 

afholder fra oprykning. Det mente John ikke. 

Peter Møller Nielsen spurgte, om ikke generalforsamlingen burde ligge før 

Repræsentantskabsmødet, eller rettere om ikke Repræsentantskabsmødet burde 

rykkes frem. Nis Rasmussen fra DBf svarede, at det skal ligge i april af hensyn 

til kontingentvedtagelsen. John Maagaard fastholdt, at generalforsamlingen skal 

ligge ved sæsonafslutning. 

Peter Møller Nielsen spurgte, med henvisning til referatet fra klubledermødet, 

til situationen i sekretariatet. John Maagaard orienterede om den nuværende 

situation, som synes i bedring. 

Beretningen blev herefter godkendt. 

 

4. Aflæggelse af regnskab: 

John Maagaard fremlagde regnskabet på vegne af kassereren. Regnskabet som 

viste et lille underskud for året på 667 kr. og en kapital på 53.412 kr. er at finde 

på hjemmesiden. 

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. 

 

5. Fastlæggelse af kontingent til Kreds og Distrikt: 

Uændret og godkendt. 
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6. Meddelelser fra DBf: 

Fra forbundet deltog formand for hovedbestyrelsen Nis Rasmussen, der 

orienterede om en række emner: 

Sekretariatet, som stort set er nyansatte, har skabt forsinkelser i ekspeditionen, 

men er hjulpet på vej af frivillige kræfter. 

Forbundets regnskab viste et overskud på små 160.000 kr. 

Turneringsafvikling med fri tilmelding i Svendborg, blev sat i værk på grund af 

manglende tilslutning til Distrikternes kvalifikationsturneringer, som gjorde at 

de ikke kunne udfylde deres pladser. 

Temadag om Distrikternes rolle påpeger, at rollen som bindeled mellem 

klubber og forbund skal styrkes. 

Fremtidig distribution af Bridgebladet med fremsendelse til klubberne og delvis 

digitalisering, en serviceforringelse, men nødvendig løsning. 

Festival: ca. 12% af medlemmerne deltager ved festivalen. Festivalen har 

modtaget en donation på 200.000 kr. fordelt på 2 år, fra fonden for Fynske 

Bank. 

Copenhagen Invitational er aflyst – udskudt. 

Nis opfordrede klubberne til at deltage i Bridgens Dag d. 26. august. Målet er 

lige som i 2016, 50% flere k-medlemmer end året før. 

Persondataforordning: Forbundet udarbejder skabeloner til brug for klubberne, 

som er tilgængelige på forbundets hjemmeside. 

BC 3 frigives nu. Klubberne opfordres til at downloade og øve sig, inden BC 2 

udfases 31/8. 

Nis Rasmussen sluttede af med at mindes Prins Henrik, som var protektor for 

Bridgen. 

 

Kommentarer til Nis Rasmussen: 

Peter Møller Nielsen roste hovedbestyrelsen for at udarbejde retningslinjer for 

udvælgelse af spillesteder til forbundsturneringer. 

Preben Jacobsen spurgte om der blev udsendt det antal Bridgeblade til 

klubberne, der svarer til antal medlemmer, og hvad med dem der ganske givet 

bliver til overs? 

Nis opfordrede til at dele evt. overskydende ud til naboer, venner og bekendte. 

De ekstra blade koster ikke så meget at trykke. 

Dagny Lundgaard spørger til kontingentet til DBf. Det forbliver uændret. 
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7. Forslag fra bestyrelse, klubber eller medlemmer: 

Peter Møller Nielsen præsenterede kort sit forslag vedr. Klubholdturneringen. 

Forslaget kan ses på Distriktets hjemmeside. 

John takkede for initiativet, og bekendtgjorde at det allerede fra næste sæson er 

indlagt i turneringskalenderen. 

 

Bestyrelsens forslag om redaktionel ændring af § 4 i vedtægterne, der ligeledes 

kan ses på hjemmesiden, blev vedtaget. 

 

8. Valg af Distriktsbestyrelse (lige år). 

a. Kasserer: Poul Rasmussen blev genvalgt. 

b. Otto Rump blev genvalgt. 

c. Ib Larsen blev genvalgt. 

 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant: 

Bente Mortensen blev genvalgt som revisor. 

Svend Stenhøj blev genvalgt 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: 

 Ikke noget til referat. 

 

Referent: Ib Larsen. 


