
Referat fra bestyrelsesmøde den 13. marts 2013 kl. 14.00 

Mødet blev afholdt hos Knud Erik Vedsted i Nykøbing F. 

Alle til stede. 

 

1. Godkendelse af referat af 26/9-2012 

Referatet godkendt uden bemærkninger 

 

2. Økonomi, herunder budget for 2013/14 samt afregning for afviklede turneringer 

AS fremlægger budgettet for 2013/14, der udviser et overskud på kr. 3.200,- 

De enkelte poster gennemgås, og der foretages følgende justeringer: 

Distriktshold: Forventet underskud på kr. 1.600,- (anført i B til 400 kr.) 

Klubhold: Forventet underskud på kr. 3.500,- (anført i B til 600 kr.) 

Interdistriktsturneringen: Forventet underskud kr. 1.800,- (anført i B til 1000 kr.) 

Bestyrelse: Udgiften ændres til kr. 7.000,- (anført i B til 9.000 kr.) 

Bemærkninger: Distriktshold fordyres af de mange sølvkuponer, og den ringe deltagelse i 

Damepar kan skyldes, at turneringen var placeret i forbindelse med vinterferien. 

Det forventede samlede underskud for 2013/14 beløber sig herefter til 700 kr. 

3. Generalforsamlingen den 2. maj 2013 i Nykøbing F. Bridgeklub 
Preben Boysen har givet tilsagn om at være dirigent. 

På valg: Bo Lytzen, Knud Erik Vedsted, Ole Smith Nielsen og Olaf Johansen. Alle er villige til 

genvalg. 

OJ kontakter revisor Hans Otto Kristiansen og revisorsuppleant Hans Jacob Petersen om 

genvalg. 

 

KEV forslår Ole Kjær Rasmussen som nyt medlem af bestyrelsen, således at den vestlige del af 

distriktet også er repræsenteret i bestyrelsen. Forslaget imødekommes, og KEV kontakter OKR. 

 

Der indkaldes til generalforsamlingen senest 4 uger før, og OJ udarbejder opslag. 

 

4. Interdistriktsamarbejde 

Distrikterne har afholdt 3 kursus i henholdsvis BridgeMate, BridgeCentral samt Regler for 

turneringsledere i Køge med 10-12 deltagere pr. dag. Overskud 2.800 kr. = 900 kr. til distrikt 

Storstrøm. 

 

5. Midtvejsmødet 

 Blev afholdt i København den 23. februar 2013 med deltagelse herfra af Olaf Johansen og 

Knud Erik Vedsted. 

 

 I modsætning til tidligere møder, blev dette afholdt som et visionsmøde, hvor deltagerne deltog 

i 2 af nedennævnte workshops: 

 



 1) Synlighed, 2) Deltagere i distriktsturneringer, 3) Nye og bedre servicetilbud, 4)  

 Frivillige og 5) Elite. 

 Vore deltagere betegner ikke mødet som en succes, især fordi bestyrelsesarbejde overhovedet 

ikke måtte berøres. 

 Det sociale arrangement om aftenen blev endvidere aflyst pga møde. 

 

6. Projekt rettet mod uorganiserede bridgeklubber i distriktet 

 Distrikt Østsjælland barsler med et projekt, hvor alle uorganiserede klubber i distriktet inviteres 

til en gratis bridgedag med barometerturnering, BridgeMate og runderesultater samt kaffe/the 

og isvand uden beregning. 

 DBF bidrager med at betale 36 kr. pr. deltager, præmier samt Dansk Bridge. 

 

 Skal distrikt Storstrøm afholde et lignende arrangement på distrikts- eller klubplan. 

Spørgsmålet tages op på klubledermødet den 8/9-2013. 

 

7. Regnskab på hjemmesiden 

 Bestyrelsen vil overveje, hvorvidt distriktets regnskab skal ligge på hjemmesiden samt sendes 

til Mathias Bruun. 

 

8. Turneringsudvalget 

 Udvalget arbejder i øjeblikket på at revidere retningslinierne for distriktets turneringer. 

Arbejdet færdiggøres på udvalgets næste møde og udsendes herefter til hele bestyrelsen. 

  

 Bestyrelsen vedtog i denne forbindelse, at vinderne af Holdturneringen honoreres med 12 fl. 

vin. 

 

9. Kommunikationsudvalget 

 Intet nyt 

 

10. Uddannelsesudvalget 

 Der henvises til de kurser, der udbydes og afholdes i samarbejde med distrikt Vest- og 

Østsjælland. 

  

11. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde 

 1) Christina Lund Madsen er ansat som kommunikationskonsulent i DBf. 

2)  OJ vil gerne have bestyrelsens opbakning til, at han retter en forespørgsel til DBf om 

udviklingen i antallet af juniorer samt de stigende udgifter hertil fra 2009 til dd.  

Udgifterne til junioraktiviteten er steget fra 345.000 kr. i 2011 til 436.000 kr. (evt. 536.000 kr. 

hvis aflønningen af Helle Rasmussen, der anslås til 100.000 kr., medregnes). 

 

Bestyrelsen bakker op om en sådan forespørgsel, og OJ udarbejder forslag til henvendelsen til 

DBf. Dette vil blive sendt til bestyrelsen til udtalelse inden afsendelsen. 

 

 3) Næste bestyrelsesmøde afholdes den 22. maj 2013 kl. 14.00 hos IN og ON 

 

For referat 

Inge Nielsen 
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