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1. Valg af dirigent 

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

 

2. Konstatering af stemmetal. 

Følgende klubber var til stede: BK59 Holbæk, Bridge 83, Holbæk BK af 1949, Høng 

BK, Jyderup BK, Torsdags Bridge, Kalundborg BK, Korsør Kontraktbridgeklub, 

Skælskør og Omegns BK, Sorø BK, Svinninge BK og Tuse Næs BK1. 

 

3. Distriktsbestyrelsens beretning 

Formanden gennemgik beretningen på en sådan udførlig måde, at der ikke var 

spørgsmål, og den blev godkendt. Ole Svinth fik en vingave som tak for hans store 

arbejde med distriktsbladet. 

 

4. Aflæggelse af regnskab 

Regnskabet udviste et underskud på kr. 4.780 og en likvid kapital på kr. 48.632.  

Kassereren forklarede den store post for mødeudgifter. Det drejer sig om udgifter til 

etablering af tre nye udvalg i det samarbejde vi har med de tre andre distrikter. 

Desuden var der udgiften til klubledermødet i september. 

 

5. Fastlæggelse af kontingent til kreds og distrikt. 

Uændret. 

 

6. Meddelelser fra DBf 

Repræsentant fra hovedbestyrelsen var Anne Lauritzen, som kom ind på følgende: 

Det sidste regnskab blev på et overskud på kr. 90.000, som var meget mindre end 

forventet og skyldes bla. en mindre indtægt i kontingent på kr. 140.000. Vi er ca. 

21.000 medlemmer. – Vanskelig bridgesæson med Bridgecentralen. – Anne kom ind 

på et Vækstprojekt, hvor man er opmærksom på, at væksten er størst i de klubber, der 

har bridgecenter. – Omlægning af Dansk Bridge (se APP i april).  Man tænker på, at 

der skal mere breddestof fra distrikter og klubber i bladet og mindre elitestof. Anne 

spurgte til de fremmødte, hvor mange medlemmer, der tog bladet med hjem. Det var 

sørgelige tilbagemeldinger. – Forbundet støtter skolebridge med kr. 1. million over 

tre år og søger desuden støtte fra fonde. På forbundets hjemmeside kan man via You 

Tube se en film vedr. skolebridge. – Der er tegnet en 5 års kontrakt med Svendborg 

kommune. – Ændring af mesterpointordningen blev vedtaget på 

repræsentantskabsmødet. – Der er lavet en HOTLINE i sekretariatet, så man hver 

onsdag mellem 15-17 kan ringe og stille spørgsmål til ”alt vedr. bridge”. 

 

7. Forslag fra bestyrelse, klubber eller medlemmer. 

Ingen indkomne forslag 

 

                                                             
1 12 klubber ud af 20, repræsenterede 996 medlemmer og 47 stemmer, ud af 1337 medlemmer og 65 

stemmer. 
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8. Valg af distriktsbestyrelse (ulige år) 

    a. Formand: John Maagaard blev genvalgt 

    b. Bent Daugaard var ikke villig til genvalg. Martin Schmidt fra Kalundborg blev 

valgt 

 

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 

Formanden takkede Bent Daugaard for mange års godt samarbejde. 

Ellers intet til referat. 

 

For referat: 

Poul Rasmussen 

 


