
DISTRIKT STORSTRØM – BERETNING FOR 2016/17 

 
På bestyrelsens vegne skal jeg herved aflægge beretning for 2016/17. 

 

Vi har holdt 3 bestyrelsesmøder. 

 

På mødet den 20.5.2016 konstituerede bestyrelsen sig med genvalg på alle poster, og 

jeg refererede fra det afviklede Repræsentantskabsmøde den 30.4.2016. Jeg vil 

medtage dette under Interdistriktsamarbejdet. 

 

De stående udvalg: 

 Turneringsudvalget (J.H., I.N., O.N. og O.J.) 

 Uddannelsesudvalget (H.N., J.B. og O.N) 

 Interdistriktudvalget (I.N. og O.J.) 

blev nedsat. 

 

Jeg fik til opgave, at få sammensat appeludvalget, hvor det fortsatte uændret med 

Jens Ulrik Fougt, Kirsten Kjær og Henrik Friis. 

 

Klubledermødet blev fastlagt til 29.10.2016 og generalforsamlingen til i dag. 

 

Trods den fri tilmelding til Seniorpar forsøger distriktet at afvikle en 

kvalifikationsturnering den 25.3.2017. Dette især med henvisning til de fremførte 

betragtninger på sidste generalforsamling. Turneringen afvikles kun, hvis der er 

tilmeldt 20 par til turneringen, hvoraf mindst 12 skal være for kvalifikation. 

 

Udvalgsmøder i 2 første udvalg blev aftalt. 

 

På mødet den 2.12.2016 vendte vi interdistriktmødet den 26.8.2016, hvor de 4 

distrikter var stærkt repræsenteret. 

 

Klubledermødet fik igen så ringe tilmeldinger, at det igen måtte aflyses. Vi giver det 

endnu en chance i september 2017. 

 

Medlemstallet er vigende, hvorfor distriktets kontingentindtægter bliver lavere end 

forventet. 

 

 

Vi behandlede igen den vigende opbakning til distriktets turneringer. Vi vil fremover 

sende indbydelserne til de samlede bestyrelser, idet vi håber, at dette kan understøtte 

tilmeldingen. 



Uddannelsesudvalget arbejder på 2 kursusforløb med Jacob Røn.  1 nord og 1 syd for 

Strømmen. 

 

På mødet den 24.3.2017 blev budgettet for 2017/18 behandlet, ligesom dagens 

generalforsamling blev planlagt. 

 

Tilmeldingen til Grønne kort turnering 25.2.2017, DM begyndere 2.4.2017 og 

landshandicap 2.4.2017 var så ringe, at de alle måtte aflyses. Tilmeldte fik tilbuddet, 

at de i stedet kunne deltage i turneringerne i Distrikt Vestsjælland, hvilket nogle få 

vist benyttede sig af. 

 

Kvalifikationsturneringen for Seniorpar fik kun opbakning fra 5 par, hvorfor denne 

måtte aflyses. Turneringen indgår derfor ikke i budgettet for kommende sæson. 

 

Uddannelsesudvalget fik markeret sig stærkt gennem et godt møde den 4.2.2017 i 

Næstved med Jacob Røn. Mere herom i udvalgets beretning. 

 

I årets løb har vi godkendt følgende turneringer 

 Guld:  25.9.2016 Nykøbing F Bridgeklub 70 års jubilæum 

  9.10.2016 Store Heddinge Bridgeklub 70 års jubilæum 

  30.10.2016 Næstved Bridgeklub, Troldeturnering 

  1.10.2017 Rødby Bridgeklub 30 års jubilæum 

 Sølv: 12.11.2016 Vordingborg Bridgeklub af 1950 + 1974 

  2.4.2017 Nykøbing F. Bridgeklub   

 

INTERDISTRIKTSAMARBEJDET 

De 4 distrikter, Bornholm, Storstrøm, Vestsjælland og Østsjælland, har et godt og 

frugtbart samarbejde, hvor især Østsjælland trækker et stort læs. De forestår 

distrikternes fælles udbudte undervisningstilbud, hvor kurserne for de 3 distrikter 

afvikles i Køge, medens kurser for bornholmerne afvikles på Bornholm. 

 

Per Egelund står sammen med Bo Munck for undervisningen, hvad de også gør ved 

festivalen i Svendborg. 

 

I år er der afviklet kurser i: 

 Turneringsleder: 

  Modul 1 19.3.2017 

  Modul 2 8.4.2017 

 

Til mødet den 26.8.2016 var vi 13 deltagere fra de 4 distrikter, hvor hvert distrikt 

aflagde beretning svarende til et klubledermøde. D. V. og D. Ø gør især meget på 



kursusområdet. D.Ø. vil opbygge en base for, hvad der sker i distriktets klubber. I 

udviklingsomkostninger forventes dette at koste kr. 10.000. D.B. gør meget for at 

tiltrække spillere til distriktets turneringer. Startgebyret er fastsat til 200, men så er 

der også indeholdt kaffe hele dagen og frokost. 

 

Der var en engageret debat om forløbet på det seneste repræsentantskabsmøde, hvor 

dirigenten klarede opgaven til alles tilfredshed i modsætning til sidste år. De 4 

distrikters forslag til vedtægtsændring for budgettets behandling fik kun 7 ud af 19 

stemmer. Da vedtægtsændring kræver 2/3 vedtagelse jfr. § 18, faldt forslaget. 

 

Per Egelund redegjorde for, hvad de 4 distrikter havde fremsendt til DBf, og hvad der 

var kommet ud af det. 

 

Vort åbne brev til HB har bevirket, at vi har fået et langt bedre budgetmateriale, men 

om bredden i større udstrækning end før bliver tilgodeset, afhænger i vid udstrækning 

af de øjne, der ser på udviklingen. 

 

Per Egelund havde fremsendt nogle spørgsmål til de kritiske revisorers beretning, da 

de ikke var deltagere i repræsentantskabsmødet. Deres svar var ikke imponerende, 

hvorfor der arbejdes på at få en modkandidat til næste valg, hvor Jens Grann er på 

valg. Per Egelund har gjort sig nogle tanker om, hvilke kvalifikationer en kandidat 

bør besidde. 

 

Bridgens Dag – hvor Bo Munck sidder i udvalget – har som succeskriterie, at K-

medlemstallet skal gå frem med 50 %. Det steg med 47 %, så udvalget mente, at den 

var hjemme. 

 

Investeringen i værdipapirer har ikke været en succes for DBf, hvor der i 2015 blev 

tabt tkr. 219. Min snak under repræsentantskabsmødet 2016 med Flemming Bøg-

Sørensen resulterede i, at jeg fremsendte et oplæg til formuens placering, ligesom jeg 

fulgte op med anvisning på, hvorledes arbejdskapitalen kunne placeres, så tabet blev 

vendt til et overskud. Endelig foreslog jeg nedsat et lille udvalg for at støtte den 

daglige ledelse i forvaltningen. 

 

Dette var HB ikke indstillet på. De lange obligationer blev omlagt til 

erhvervsobligationer udstedt af DSV, hvilket på ingen måde opfyldte ønsket om 

risikospredning i placeringen. F. B-S ville efter sommerferien vende tilbage, men 

dette skete ikke, da det viste sig, han ikke længere havde HB’s opbakning. 

 

 På mødet den 8.11.2016 gennemgik vi det modtagne budget, hvor det skal 

fremlægges på Midtvejsmødet 5.12.2016. Det indfriede de lovede forbedringer med 



hensyn til specifikation og supplerende oplysninger. Udgiften til landshold og 

juniorer overrasker, hvor træning opretholdes, selvom der ikke forestår turneringer i 

den nærmeste fremtid. Det aftales, at jeg med mail af 29.11.2016 rykker HB for svar 

på beslutning af 1.6.2013, hvor HB pålægges at udarbejde en 5 års strategi med 

tilhørende budget for juniorarbejdet. Hverken på Midtvejsmødet eller 

Repræsentantskabsmødet svarede HB på det fremsendte spørgsmål. 

 

Budgettet indeholder nu afskrivninger, hvad der ikke var praksis tidligere. Budgettet 

udviser et overskud på tkr. 252 

 
Det var begrænset, hvad HB havde henført til bredden på elitens bekostning. Tkr. 

150 for lavere kursusafgifter, var lidt i sammenligning med, hvad der bliver ofret på 

eliten og juniorarbejdet. 

 

Der savnes oplysninger til stigningen i personaleudgifter, hvor denne stiger med ca. 

tkr. 800 eller med ca. 15 % i forhold til 2015, hvor pristallet i samme periode er 

steget ca. 1½ %. 

 

Et nyt kontingentsystem ud fra en bordafgift pr. spilleaften tror vi ikke på vil nyde 

fremme i nogen bridgeklub. Dette ville være et klart tilbageskridt i forhold til 

omlægningen for ca. 3 år siden, hvor netop de flittige skulle belønnes via nedsat 

kontingent til DBf. 

 

En organisationsdag har distrikterne intet imod, MEN det skal ikke være på 

bekostning af Midtvejsmødet. Vi holder fast i Gorms indlæg på distriktsforum. 

 

På mødet den 17.3.2017 drøftede vi det forestående repræsentantskabsmøde. 

Der var usikkerhed om det nye kontingentsystem ville blive fremlagt, hvad det 

heldigvis ikke blev. 

 

”I takt med tiden” var af HB givet tilsagn til at fremlægge deres synspunkter på 

mødet. Dette kan KUN repræsentantskabet give!  Deres repræsentant fik lov til at 

præsentere deres materiale, men ingen distrikter bakkede op om deres forslag til ny 

organisationsstruktur. De 5 klubber havde i de seneste 3-4 år ikke været repræsenteret 

på distriktets generalforsamling. 

 

Deres forslag til at brugen af MP skulle gøres frivillig nød heller ikke fremme, da 

mange er glade for systemet og forbundet ikke kan undvære indtægten. 

 

D.B. og D. Ø. har på møder forud for repræsentantskabet behandlet aktiviteten. Ingen 

af stederne var der opbakning til det foreslåede. 



 

Invitationen til juniorcamp 1.-2.4.2017 i Øster Hurup blev behandlet. Det 

overraskede flere, at aktiviteter som kommunerne ikke har råd til, de er ganske gratis 

i DBf. Er det rettidig omhu af forbundets midler?? 

 

Det Østdanske mesterskab for mixhold var blevet afviklet i Køge. Der havde kun 

været deltagere fra D.Ø. 

 

Dagsordenen til repræsentantskabsmødet forelå endnu ikke. Bliver der punkter, som 

med fordel bør behandles ens for de 4 distrikter, vil der blive fulgt op herpå. 

Dagsordenen gav ikke anledning til yderligere tiltag. 

Årsregnskabet udviste et underskud på tkr. 613 mod et oprindeligt budget på 

tkr.  -263 og et underskud for 2015 på tkr. 711. 

 

Forud for repræsentantskabsmødet blev det afdækket, at de kritiske revisorer ikke har 

efterlevet det gældende kommissorium om at udarbejde et revisionsprotokollat for det 

udførte arbejde. Da der også sidste år var megen kritik fra de 4 distrikter af det 

udførte arbejde, resulterede dette i, at de 4 distrikter blev enige om at stille med en 

modkandidat til Jens Grann, der var på valg. Undertegnede blev valgt som ny kritisk 

revisor med stemmerne 10-9. 

 

Som afslutning på beretningen skal der lyde en stor tak til alle de frivillige, der gør et 

stort arbejde for, at distriktets aktiviteter kan blive afviklet så godt, som tilfældet har 

været igen i år. Uden jeres indsats går det ikke. Også til de samarbejdende distrikter 

skal der lyde en stor tak for året, hvor vi i fællesskab har sat mange projekter til 

debat. Og til bestyrelsen skal lyde en tak for et godt og konstruktivt samarbejde. 

 

Det var bestyrelsens beretning for året. 

 

  

 

 

 

 

 


