
Distrikt Vestsjælland. 
Referat fra generalforsamling den 12. september 2020 i Slagelse Bridgecenter. 

Sekretariatet september 2020 

 

1. Valg af dirigent: 

Aksel Raft blev valgt 

2. Konstatering af stemmetal: 

Til stede var Asnæs, BK59, Bridge 83, Holbæk BK af 1949, Jyderup, Torsdags bridge, 

Kalundborg, Korsør Kontraktbridgeklub, Ringsted, Sorø, Svinninge og Vig.1 

3. Distriktsbestyrelsens beretning: 

Formanden forelagde beretningen. Den blev godkendt. 

4. Aflæggelse af regnskab: 

Regnskabet blev godkendt med et underskud på kr. 9.448 og en likvid kapital på kr. 39.184. 

5. Fastlæggelse af kontingent til kreds og distrikt: 

Uændret. 

6. Meddelelser fra DBf: 

Bo Ulrik Munch var til stede fra DBf. 

o Coronakrisen har medført et underskud på kr. 60.000 

o EBF har givet et tilskud. 

o Landsholdene kom ikke ud at rejse. 

o Festugen i 2020 blev aflyst, men man håber, at den gennemføres i 2021. 

Der var intet tab, idet man havde nået at opsige kontrakterne. 

o Evaluering af BC 3. Det er nok det bedste i verden. 

o Hverveaktiviteter. Her blev omtalt Klubdag og bridgens dag. 

o Sekretariatet: Folk kommer og går. 

o Bo udtalte en tak til Vestsjælland. 

o Der var spørgsmål fra salen: 

De nye alertregler blev gennemgået 

Bridgebladet er for elitepræget, og mange medlemmer tager ikke bladet med hjem. Der 

kommer 8 numre på papir og 2 digitalt. 

De 4 distrikter på Sjælland og Bornholm har den holdning, at der skal satses på bredden, 

og man er ikke tilfreds med den siddende hovedbestyrelse. 

7. Forslag fra bestyrelse, klubber og medlemmer. 

Ingen. 

8. Valg af distriktsbestyrelse (lige år): 
Poul Rasmussen blev genvalgt som kasserer, og Otto Rump og Ib Larsen blev genvalgt til 

bestyrelsen. 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant: 

Bente Mortensen og Svend Stenhøj blev genvalgt som henholdsvis revisor og 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: 

Spørgeskemaerne sendes ud til klubberne. Vi afholder selv undervisning 

 

For referat: 

Poul Rasmussen 

 
1 12 klubber ud af 18, repræsenterede 1013 medlemmer og 47 stemmer, ud af 1303 medlemmer og 63 stemmer. 

 


