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Valg af dirigent:   

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

 

Konstatering af stemmetal:   

Følgende klubber var ikke til stede: Asnæs Bridgeklub, Bridgeklubben i Sorø 

Golfklub, BK59 Holbæk, Glumsø Bridgeklub, Holbæk Bridgeklub af 1949, 

Nykøbing S. Bridgeklub og Ringsted Bridgeklub.1 

 

Driftsbestyrelsens beretning: 

Formanden aflagde beretningen. Derefter blev det bl.a. diskuteret, om man kan 

afholde klubholdturneringen på en anden måde. Ole Svinth fik overrakt vingave for 

hans arbejde med distriktsbladet. 

 

Aflæggelse af regnskab: 

Kassereren forlagde regnskabet som viste et overskud på kr. 10.136 og en likvid 

kapital på kr. 58.113 

 

Fastsættelse af kontingent til kreds og distrikt: 

Uændret henholdsvis kr. 3 og kr. 15 

 

Meddelelser fra DBf: Anne Lauritzen2 var repræsentant 

Anne kom ind på DBf’s økonomi, hvor det seneste regnskab udviste et underskud på 

ca. kr. 700.000, hvoraf en stor del kan henvises til. IT, hjemmesiden, lokaleudgifter 

og ekstra udsendelse af landshold. Medlemstallet er på landsplan gået ned med 379. 

For at få flere medlemmer bliver der arbejdet med medlemsprojekt (bridgens dag 

med væresteder), som man forventer sig meget af. Desuden blev skolebridgen omtalt. 

                                                             
1 Repræsenteret 12 af 20 klubber, 49 af 66 stemmer for 1064 af distriktets 1401 medlemmer. 
2 Medlem af DBf’s Hovedbestyrelse 
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Anne kom ind på, at DBf skal være mere synlig på festivalen, bl.a. skal 

informationen ligge tæt på indgangsdøren, og så skal der smiles mere. 

Præmieoverrækkelserne skal foregå med maner. 

 

Valg af kasserer: 

Poul Rasmussen blev genvalgt 

 

Valg af medlemmer til bestyrelsen: 

Der var genvalg til Otto Rump og nyvalg til Ib Larsen, Sorø 

 

Valg af revisor og revisorsuppleant: 

Der var genvalg til henholdsvis Bente Mortensen og Svend Stenhøj 

 

Valg af DBf’s repræsentantskab: 

John Maagaard blev valgt 

 

Valg af medlem til kredsbestyrelsen: 

John Maagaard blev valgt 

 

Eventuelt: 

Intet til referat 

 

Referent: Poul Rasmussen 


