
Referat fra distriktets generalforsamling den 2. maj 2013 kl. 19.00 i Nykøbing F. 

 

Deltagelse af 24 medlemmer, der repræsenterede 11 ud af distriktets 17 klubber. 

 

Formanden gik straks over til dagsordenens pkt. 1. 

 

1. Valg af dirigent 

 Preben Boysen foreslået og valgt. 

 Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og 

 beslutningsdygtig. 

 

2. Konstatering af stemmer 

 Foretages kun hvis det er påkrævet. 

 

3. Distriktsbestyrelsens beretning 

Distriktsbestyrelsens, uddannelsesudvalgets og turneringsudvalgets beretninger blev 

fremlagt af Olaf Johansen. 

Den i distriktsbestyrelsens beretning omtalte henvendelse til DBf vedrørende juniorarbejdet er 

ifølge Olaf Johansen nu lagt på forbundets hjemmeside og vil blive optaget som punkt på 

dagsordenen på  repræsentantskabsmødet. 

 

Vedrørende turneringsudvalgets beretning blev henstillet, at udvalget i forbindelse med 

udarbejdelse af den kommende turneringsplan tilstræber, at distriktsturneringer ikke er 

sammenfaldende med andre turneringer. Endvidere ønskes turneringsplanen udsendt i løbet af 

sommeren af hensyn til klubbernes videre planlægning. 

 

Turneringsudvalget vil bestræbe sig på at undgå overlapninger, ligesom man vil drøfte, 

hvorvidt der skal præmieres med kontanter eller vin. 

 

Der blev udtrykt skuffelse over DBf’s håndtering af DM for begyndere bl.a.de manglende 

bogpræmier samt at spillene var byttet rundt i det udleverede hæfte. 

 

I bestræbelserne på at skaffe nye medlemmer blev det foreslået, at klubberne indførte løbende 

optag på undervisningshold samt evt. udbød lynbridge flere gange i løbet af sæsonen. 

 

Kommunikationsudvalget: Bo Lytzen fremlagte en kort redegørelse for udvalgets arbejde. 

Der arbejdes stadig med sammenlægningen af de 2 hjemmesider. 

Udsendelse af Nyhedsbrev genoptages fra den kommende sæson. 

 

Udvalgenes beretninger blev herefter godkendt. 

 

4. Aflæggelse af årsregnskab 
Annelise Simonsen gennemgik regnskabet, der udviste et overskud på kr. 13.820,- og en 

egenkapital på kr. 40.698,- 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

5.  Fastsættelse af kontingent til distriktet 

 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 15 kr. pr. medlem. 

 Dette godkendes. 

 

 



6. Meddelelser fra Danmarks Bridgeforbund 

 

 Anna von Lowzow der var repræsentant for DBf, kom bl. ind på følgende punkter:  

   

 DBf’s regnskab for 2012/13 udviser et overskud på kr. 462.000,- kr. 

Uændrede kontingenter. Bronzepoint stiger til 4,50 kr., sølvpoint til 33 kr. for klubberne og  

25 kr. for distrikterne og guldpoint til 45 kr 

 

 Asminderød Kro er atter sat til salg. Der er fortsat et stort istandsættelses- og 

vedligeholdelsesbehov. 

 

 Det nye handicapsystem får debut under sommerens bridgefestival i Vingsted. 

  

 Fond er under stiftelse som almennygttig selvejende institution, der er uafhængig af DBf. 

 hvor bl.a. testamenterede midler kan indsættes. 

 

 Turneringslederkurserne er nu blevet opdelt i moduler. 1. og 2. modul udbydes i Vingsted. Det 

3. modul er under udarbejdelse.  

 

  DBf arbejder stadigvæk på at komme ind unde DIF. Dialog om optagelse er indledt og der 

afventes invitation til møde.  

 

 Hvordan får vi flere medlemmer og hvilke målgrupper skal vi henvende os til? 

Bridgecentralen skal forbedres. Der skal oprettes flere formiddags- og eftermiddagsklubber. 

 Dette var nogle af de spørgsmål og ønsker, der blev behandlet i workshops på midtvejsmødet. 

 

 Rekruttering af juniorer: Der er midlertidigt ansat en projektkonsulent, der skal arbejde med 

rekruttering af unge f.eks. gennem pilotprojekter i skoler, invitationer til besøg med bridgespil 

i klubber etc. 

 Møde på Christiansborg 30/8 med 2 MF’er fra børne- og ungdomsudvalget, der udviste stor 

interesse. 

 

 Af den efterfølgende debat fremgik det, at alle klubber meget gerne vil have nye medlemmer 

både unge og ældre, men der er mange praktiske problemer forbundet hermed, bl.a. at mange 

klubber har til huse i lejede lokaler, hvor det kræver langtidsplanlægning at låne lokaler til 

arrangementer i dagtimerne. Flere klubber har prøvet at holde en ”ungdommens dag”, men har 

ikke noget at tilbyde de unge bagefter, idet undervisning og bridgespil helst skal foregå om 

dagen. 

 Forslag om at man måske kunne lave en kombination af undervisning i klub og på nettet 

 

 Distrikt Østsjælland har afholdt et pilotprojekt, hvor alle bridgespillere, der ikke spiller i en 

klub under DBf, blev inviteret til en gratis bridgeturnering med gratis kaffe og mange præmier. 

 DBf bidrog med tilskud og præmier. 

 Måske var det en ide at tage op på klub- og/eller distriktsplan. 

 

7. Forslag fra Distriktsbestyrelse, klubber eller enkeltmedlemmer 

 Ingen forslag modtaget. 

 

8. Valg til bestyrelse  
 Bo Lytzen, Knud Erik Vedsted, Ole Nielsen og Olaf Johansen blev genvalgt til bestyrelsen. 

 

 



9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Hans Otto Kristiansen og Hans Jacob Petersen blev genvalgt som henholdsvis revisor og 

revisorsuppleant. 

  

10. Valg af medlem(mer) til DBf’s Repræsentantskab 

Olaf Johansen valgt. 

Bestyrelsen udpeger en yderligere deltager. 

 

11. Valg af medlem(mer) til Kredsbestyrelsen 

Preben Boysen valgt. 

 

12.  Eventuelt 

Preben Boysen oplyste, at Kredsbestyrelsen har tilbagebetalt 3 kr. pr. medlem til distriktet, da 

det er besluttet, at kontantbeholdningen ikke må overstige 30.000 kr 

 

Christian Bredal: Kan man ikke afholde DM for begyndere både nord og syd for 

Storstrømmen? 

Han mener i øvrigt, at den svigtende tilslutning til distriktets turneringer kan skyldes, at der i 

år har været ualmindelig mange guldturneringer rundt om i klubberne. 

 

Bo Lytzen mener, at turneringslederkurserne, der afholdes i Vingsted, også bør tilbydes på 

Sjælland. 

 

Lis Svendsen ønsker, at starttidspunktet i mellemrækkerne ændres til kl. 9.30 

Preben Boysen vil forelægge dette for spilleudvalget. 

 

 

Generalforsamlingen afsluttes med Preben Boysens tak til forsamlingen for god ro og 

orden og Olaf Johansens tak til Preben Boysen for god ledelse samt til forsamlingen for god debat. 

 

Herefter nydes et par stykker smørrebrød og lidt social velfærd. 

 

For referat 

Inge Nielsen 

 

 


