
DISTRIKT STORSTRØM – BERETNING FOR 2012-13 

 

På bestyrelsens vegne skal jeg herved aflægge beretning for 2012/13. 

Vi har holdt 3 bestyrelsesmøder i det forgangne år.  

På mødet den 22. maj konstituerede bestyrelsen sig med mig som formand, Knud Erik Vedsted 

som næstformand, Annelise Simonsen som kasserer og Inge Nielsen som sekretær 

 

Kommunikationsudvalget blev med Bo Lytzen som formand, Inge Nielsen og Poul Bryde Jakobsen 

 

Turneringsudvalget blev med mig som formand, Inge Nielsen, Ole Nielsen og Knud Erik Vedsted 

 

Uddannelsesudvalget blev med mig som formand, Inge Nielsen og Knud Erik Vedsted 

 

Interdistrikt - turneringsudvalg med Inge Nielsen og mig. 

 

Interdistrikt – samarbejdsudvalg Knud Erik Vedsted og mig for det årlige fællesmøde. 

 

Appeludvalg: Preben Boysen, Ulla Porsdal og Eivind Sveinbjørnsson 

 

  

Der var en kort orientering om det kommende repræsentantskabsmøde. Regnskabet ligger på 

hjemmesiden. Driften udviser et pænt overskud. Øvrigt materiale til repræsentantskabsmødet var 

ikke modtaget. 

Vi drøftede mulige undervisningscentre 2 steder i distriktet. Med henvisning til erfaringerne fra 

Jylland omkring Lyn-bridge, ville Næstved gerne afvikle et arrangement herom. Dette blev tiltrådt. 

Bliver det en succes, skal det gentages i Nykøbing F. 

På mødet den 26.9 evaluerede vi klubledermødet og interdistriktsmødet samt det fælles afholdte 

turneringslederkursus, som alle behandles senere. Vi drøftede også Lyn-bridge, som behandles i 

uddannelsesudvalgets beretning. 

Den udarbejdede forretningsorden for bestyrelsen blev underskrevet. 

På grundlag af indsigelser imod den fastlagte turneringsplan blev det drøftet om vi skulle ændre 

turneringsplanen og i givet fald hvorledes. Som reglerne er i dag, bestemmer distriktet suverænt, 

hvorledes turneringsplanen fastlægges. 

Der blev efterlyst kursus i brugen af BridgeCentralen og Bridgemates. Behandles senere under 

interdistriktssamarbejdet. 

Kommunikationsudvalget får bevilget, at de kan ændre de 2 hjemmesider til 1 eventuelt med 

ekstern bistand. 

Den 13.3 blev budget for næste sæson godkendt og den forestående generalforsamling blev drøftet. 

Interdistriktsamarbejdet blev berørt, men mere senere. 

Midtvejsmødet blev omtalt. Dette blev afviklet markant anderledes end tidligere. Den sociale og 

hyggelige bridgeturnering blev afløst af deltagelse i et udvalgsmøde omkring brugen af BBO. Ingen 

af deltagerne fandt, at det afholdte møde indfriede deres forventninger. 

Projekt uorganiserede bridgeklubber blev drøftet. Der var enighed om at sætte det på det kommende 

klubledermøde. 

Vi havde fået en henvendelse om vores regnskab på hjemmesiden. Bestyrelsen besluttede, at dette 

tidligst kan komme på tale for næste år. 



Vi drøftede juniorarbejdet i DBf og de hermed forbundne udgifter. Bestyrelsen tilsluttede sig, at der 

sendes en forespørgsel til DBf om udgiften og medlemstallet for de seneste 5 år, ligesom 

bestyrelsen forventer, at emnet sættes på repræsentantskabets dagsorden. 

 

Klubledermødet    

Den 10.9 blev der holdt klubledermøde med deltagelse af 11 klubber ud af distriktets 17 klubber. 

Der var en god dialog imellem de fremmødte, og de berettede om, hvad der skete i den enkelte klub. 

Mødet har resulteret i, at mindst 1 klub har søgt kommunal godkendelse under reglerne for 

folkeoplysningen. Fra distriktet blev der orienteret om nogle overvejelser omkring skabelsen af 

nogle undervisningscentre, men til mere end en orientering blev det ikke. 

Fra de deltagende har distriktet fået en positiv tilbagemelding om et godt initiativ, som bør 

opretholdes fremover. 

 

Interdistriktsamarbejdet   

 

Den 26.8 lagde Karin hus til det normale årlige fællesmøde. Vi startede kl 16 og drøftede det 

nuværende samarbejde, som haltede noget. En drøftelse afslørede, at vi alle 3 distrikter gerne ville 

mere, og der blev nedsat en arbejdsgruppe, der skulle mødes for at se, hvad vi kunne samarbejde 

om. Til mødet kom Østsjælland med et oplæg til 2 arbejdsgrupper, 1 for Turneringsudvalg og 1 for 

IT. IT gruppen kom ikke i arbejde frem til 31.3.2012, hvorimod den anden arbejdsgruppe tog fat på 

opgaven. 

Vi afdækkede hurtigt, at der var behov for, at turneringslederne, der dømte ved de 3 distrikters 

turneringen havde behov for en styrkelse af deres faglige niveau. Lars Andersen blev kontaktet, og 

han stod for instruktionen på et kursus i Slagelse den 28.11, hvor hvert distrikt havde fået 5 pladser. 

Jeg var så heldig at komme med som administrativ medarbejder. Det blev et godt kursus, hvor alle 

lærte rigtig meget. Det var cases fra start til slut. 

Til breddeseminaret havde vi lavet et fælles oplæg til, hvad vi gerne så behandlet på mødet. Det 

blev der taget meget hensyn til ved seminarets afvikling. 

Vi har arbejdet med en fælles aktivitetskalender, som bliver indført fra kommende sæson. Her 

lægges kendte guld og sølvturneringer ind for de respektive distrikter.  Dette vil hjælpe klubberne 

med deres planlægning af, hvornår de skal afvikle en turnering med størst mulig appel til 

omkringliggende klubber. 

Vi har også drøftet præmierne i de 3 distrikter. Det henstilles, at reglerne bliver ens. Dette vil især 

berøre os, da de 2 andre alene giver rødvin til 1, 2 og 3. Vores udvalg vil se på henstillingen, når 

sæsonen for 2012/13 tilrettelægges. 

Rækkefølgen af turneringerne er blevet drøftet. Det henstilles, at rækkefølgen bliver ens i de 3 

distrikter. Dette for eventuelt at afvikle turneringerne sammen, hvis deltagerantallet skulle blive 

relativt lavt i 1 eller flere distrikter. 

Da der var opnået så meget i det ene udvalg, blev det besluttet, at vi den 30. 3 holdt endnu et 

fællesmøde for de 3 distrikter. Alle gav udtryk for stor tilfredshed med forløbet. Det er aftalt, at når 

dagsordenen foreligger, sørger John Maagaard for, at der indkaldes til et fællesmøde, hvor vi vil 

sammenfatte ønskerne/henstillingerne for de 3 distrikter. 

På dette møde blev det aftalt, at vi med bistand fra Lars Andersen prøver at få en 

turneringslederuddannelse op at stå for de 3 distrikter. Projektet er så langt fremme, at vi formentlig 

prøver at gennemføre det i år, selvom DBf på det seneste har meldt ud, at de nu også har en 

modulopbygning for turneringsledere. 

Under turneringsudvalget beretning vil der blive orienteret om de tiltag, der har udmøntet sig i 

konkrete tiltag. 



For alle møder i arbejdsgruppen for turneringsudvalg er der udarbejdet referatet, der sendes til 

distrikternes bestyrelser. 

Der er enighed om, at det tætte samarbejde bør fortsætte, og det næste møde for turneringsudvalget 

er aftalt til 7.9. 

 

Herefter vil jeg overlade til udvalgsformændene at give deres beretning: 

 

Kommunikationsudvalget 

 

Udannelsesudvalget 

 

Turneringsudvalget.  

 

 

 


