
Referat fra distrikt Storstrøms generalforsamling den 11. maj 2017 kl. 19.00 i Nykøbing F. 

  

Deltagelse af 22 medlemmer, der repræsenterede 14 ud af distriktets 20 klubber. 

. 

Formanden bød velkommen til alle fremmødte og specielt til DBf’s direktør Charlotte Fuglsang 

samt medlem af hovedbestyrelsen Anne Lauritzen.. 

 

Vi gik herefter over til 1. punkt på dagsordenen. 

 

1. Valg af dirigent 

 Irene Borre blev foreslået og valgt. 

 Hun takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i 

overensstemmelse med vedtægterne og dermed beslutningsdygtig. 

 

2. Konstatering af stemmer 

 Antallet af stemmer samt stemmeberettigede pr. klub: 

 BK af 1950 Vordingborg (Poul Bryde Jakobsen) 3, BK Præstø (Dan W. Hansen) 3, Faxe BK 

(Karin Bech) 3, Maribo BK (Ann Drachmann) 3, Møn BK (Gunnar Langkilde) 6, Nykøbing 

F. BK (Jørgen Holm) 7, Bridgeklub (Ramund Kværnø) 1, Næstved BK (Hans Nielsen) 9, 

Rødby Bridgeklub (Christine Wennerberg) 3, Sakskøbing BK (Annelise Simonsen) 1, 

Torsdagsklubben Præstø (Elver Rasmussen) 1, Vestlollands BK (Jesper Bøgh) 5. Vestlollands 

Seniorbridgeklub 4 (Jesper Bøgh) 5. og Vordingborg BK af 1974 (Hardy Hollerup 

Mikkelsen) 5. 

 

3.  Formandens beretning 

  Olaf Johansen fremlagde distriktsbestyrelsens beretning og beretningerne fra de 2 udvalg 

turneringsudvalget og uddannelsesudvalget blev fremlagt af henholdsvis Jørgen Holm og 

Hans Nielsen. 

 

 Kommentarer til distriktsbestyrelsens beretning: 

   

 Jesper Seidelin: Det var en skuffelse, at distriktsturneringen Seniorpar ikke blev til noget. 

 Karin Bech mente, at man skal bruge flere kræfter på eget distrikt og ikke koncentrere sig så 

meget om arbejdet i de 4 distrikter. 

 Olaf Johansen: Det er svært at øge interessen i distriktet. Hvad skal vi gøre for at få mere 

gennemslagskraft? 

 

 Kommentarer til turneringsudvalgets beretning: 

 

 Hardy Hollerup Mikkelsen foreslår, at man slår distriktshold og klubhold sammen for at få 

flere deltagere. 

 Jørgen Holm : Dette kan ikke lade sig gøre, da distriktshold består af deltagere fra  hele 

distriktet, medens klubhold kun består af deltagere fra samme klub. 

 

 Kommentarer til uddannelsesudvalgets beretning: 

 Ramund Kværnø vil gerne vide, hvor lang undervisningsperioden er for skolebridge på 

Fladsåskolen. 

 Hans Nielsen: Faget er foreløbig godkendt for ½ år med 20 uger á 4 timer. 

 Det er et led i den nye skolestruktur ”Åben skole” 



 Beretningerne blev herefter godkendt. 

 

4.  Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse 

 Annelise Simonsen fremlagde regnskabet for 2016/17, der udviser et overskud på kr. 6.712,- 

og en egenkapital på kr. 61.776,- 

 

 Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

5. Fastlæggelse af kontingent til distriktet 

 Annelise Simonsen foreslår på bestyrelsens vegne uændret kontingent på 15 kr. pr. medlem.  

 Forslaget blev godkendt. 

 

6.   Meddelelser fra Danmarks Bridgeforbund 

 Anne Lauritzen startede med at fortælle lidt om sin baggrund og oplyste, at hun havde været 

medlem af DBf’s hovedbestyrelse i 2 år. 

 Hun takkede for muligheden for at deltage i generalforsamlingen, da det var nyttigt at vide, 

hvad der foregår i distrikter og klubber, og glædede sig til et positivt samarbejde med Olaf 

Johansen som kritisk revisor.  

Herefter gik hun over til at oplyse om årets gang i DBf. 

 

HB lancerede i februar en debat på ”klubforum”, som følge af forslaget fra de 5 

Århusklubber, ”I takt med tiden”, for at give alle klubber lejlighed til at fremkomme med 

deres synspunkter og dermed give mulighed for en bred debat. De 50 indkomne indlæg 

omfatter i hovedpunkter temaerne:  

Forbundsstruktur – og graden af medlemsdemokrati  

Mesterpoint kontra kontingent 

Hvad får man for sine kontingentpenge 

Balancen mellem bredde og elite. 

Forslagene fra de 5 Århusklubber blev behandlet på repræsentantskabsmødet, hvor der var en 

konstruktiv debat om de forskellige forslag, som dog alle blev forkastet. 

 

Det regnskabsmæssige resultat for 2016 

Årets resultat for 2016 udviser et underskud på kr. 612.000,-. Det budgetterede underskud var 

ved årets begyndelse sat til kr. 263.000,-, men en række begivenheder i løbet af året gjorde, at 

HB foretog en række justeringer. 

 

Ledelsesmæssige ændringer i forbundet 

HB valgte at tage afsked med generalsekretær Flemming Bøgh Sørensen i efteråret 2016. 

Charlotte Fuglsang blev herefter den 1/1-2017 ansat som ny direktør i DBf. 

 

Bridgecentral 

HB stiler efter, at implementeringen af den nye version af Bridgecentral, BC3, kan ske i løbet 

af efteråret 2017. Betatesten er i gang, men man håber at inddrage flere udvalgte testere. 

Der stiles mod regionale infomøder om BC3 enten i maj eller ultimo august 2017. 

 

Gunnar Langkilde mener, at BC3 også bør testes i mindre erfarne klubber. 

 

 

 



Netbankindbrudsforsikring for distrikter og klubber 

HB har tegnet ovennævnte forsikring, der omfatter forbund og klubber. Forsikringssummen er 

på 1 mio. kr. med en selvrisiko på kr. 5.000,- Forsikringen dækker direkte tab på klubbens 

bankkonti i et dansk eller udenlandsk pengeinstitut, der skyldes tredjemands uautoriserede 

adgang til sikredes bankkonti via netbank i et dansk pengeinstitut. 

 

Turneringer 

Ingen nye forbundsturneringer i indeværende år. Mixed- og seniorhold er populære med 36 

deltagende hold i seniorholdturneringen. Der er i år fri tilmelding til DM i seniorpar. 

DM for klubber har meget svingende tilmelding rundt om i klubberne. Er tiden løbet fra 

denne turnering, eller kan vi skabe mere interesse om den. Det er den eneste turnering, der er 

baseret på klubtilhørsforhold. 

 

Bridgens Dag og Prins Henriks Grand Prix 

Bridgens Dag blev afholdt som en landsdækkende event den 28. august 2016 med deltagelse 

af 107 medlemsklubber under DBf. 

Som optakt til Bridgens Dag blev etableret et samarbejde med ugebladet SØNDAG om 

turneringen Prins Henriks Grand Prix, der havde stor reklamemæssig værdi med omtale i 

diverse medier. 

Bridgens Dag var en succes og vil fremover blive afholdt hvert 2. år. 

 

Bridgefestival i Svendborg 

Bridgefestivallen havde en lille stigning i besøgstallet i 2016. Som noget nyt er der i år fri 

tilmelding til DM i seniorpar samt gratis deltagelse i Vinoble Open for nye deltagere. Man har 

i år lejet tennishallen for at få plads til alle. 

DM i seniorpar er et pilotprojekt, der efterfølgende skal evalueres, og man skal drøfte om 

projektet også skal omfatte DM i damepar. 

 

Copenhagen Bridge Invitational, CBI 

CBI blev i januar afholdt for 4. gang, og er en event som i danske omgivelser sætter fokus på 

toppen og bredden i dansk og international bridge og er meget populær blandt nogle af 

verdens bedste bridgespillere. Underskuddet på turneringen beløb sig i 2016 til kr. 50.000,- 

CBI forventes afholdt igen i 2019, og HB vil se på udvikling af flere breddeinitiativer inden 

for rammerne af CBI. 

DBf arbejder på at skaffe flere sponsorer. 

 

Skolebridge 

Skolebridgeforeningen og DBf arbejder på et godt og frugtbart samarbejde, og der må ikke 

markedsførings-, kommunikations- og sekretariatsmæssigt skelnes mellem skolebridge i DBf-

regi og skolebridge i regi af skolebridgeforeningen. 

Morten Bilde er initiativtager til skolebridgeforeningen og stiller sig gratis til rådighed. DBf 

har besluttet årligt at stille kr. 200.000,- til rådighed for foreningen. 

Udfordringen er at fastholde interessen for bridge hos de unge, og om klubberne har mulighed 

for at etablere f.eks eftermiddagstilbud til dem. 

 

Fremtidssikring af bridgen 

Den helt store strategiske udfordring for DBf i de kommende år bliver at fremtidssikre 

bridgen, således at den kan tilpasse sig det moderne samfund. Man har derfor besluttet at 

afholde en organisationsdag lørdag, den 11 november 2017, hvor man vil sætte fokus på dette. 



Alle kan frit tilmelde sig til dagen. Nærmere info følger. 

Forinden vil HB på et strategiseminar i maj drøfte forskellige scenarier som optakt til denne 

dag. 

 

Bridgebutikken 

havde med indgangen til 2016 et klart mål om at øge både omsætning og indtjening. Begge 

mål er indfriet tilfredsstillende. Den samlede omsætning i 2016 var på kr. 4.377.855,- en 

stigning på 16,5% og dækningsbidraget var kr. 2.253.871,- en stigning på 12,5% 

Der skal opretholdes høj service overfor både medlemsklubber samt private samt gode 

relationer til nuværende agenter på de udenlandske markeder for at opretholde omsætningen. 

 

Sekretariatet i DBf og It-supporten 

 Sekretariatet består pt af 4 medarbejdere samt 2 i bridgebutikken. Hertil kommer 3 It-

supportere og sportschefen, der er ansat på deltid. Til maj er ansat en ny økonomi- og 

regnskabskonsulent. 

  

Kommentarer og bemærkninger: 

Karin Bech: Hvordan bliver vi mere aktive? Gode ideer fra DBf eller andre efterlyses. 

Distriktet kan evt. invitere Charlotte Fuglsang på besøg! 

 

Hans Nielsen: Klubledere bør møde op til klubledermødet og søge inspiration hos hinanden. 

Han opfordrer alle til at deltage. 

 

Olaf Johansen: God ide at afholde en klublederdag med Charlotte Fuglsang.  

Man kan også ligesom Østsjælland orientere om de nye turneringsregler. 

 

Charlotte Fuglsang: Hvilken service kan DBf give klubberne, og hvordan fremtidssikrer vi 

bridgen? 

 

Elver Rasmussen: Mener at DBf mest fokuserer på eliten. 

Han mener endvidere, at det er eliten, der brillerer i Bridgebladet, der savnes spil fra 

almindelige klubaftener.  

Anne Lauritzen: Der arrangeres mange turneringer samt Bridgefestivallen for bredden. 

 

Karin Bech: Bridgens dag gav mulighed for at deltage i forskellige seminarer, hvilket gav 

deltagerne inspiration, man kan prøve at formidle til klubben. Det samme er tilfældet med de 

mange kommentarer til ”I takt med tiden” 

 

Jørgen Holm: Indholdet i Bridgebladet er ikke skrevet for almindelige medlemmer som før i 

tiden. I dag er det professionelle, der skriver. 

 

7. Forslag fra distriktsbestyrelse, klubber eller enkeltmedlemmer 

 Der er ikke indkommet forslag. 

 

8. Valg af distriktsbestyrelse 

 Ole Smith Nielsen, Hans Nielsen, Jørgen Holm og Olaf Johansen blev genvalgt til bestyrelsen 

for 2 år. 

 

 



9. Valg af revisor og revisorsuppleant  

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

revisorsuppleant for 1 år.  

 

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

 Olaf Johansen blev valgt 

 

11. Valg af medlem(mer) til Kredsbestyrelsen 

 Hans Nielsen foreslået og valgt 

 

12. Eventuelt 

 Steen Løvgreen: Klubpartnere er et godt middel til at skabe kommunikation mellem 

medlemmer, klubber og distrikter.  

 Fra opsamlingsmødet for Bridgens Dag i Køge fremhæves bl.a. ideen med etablering af en 

”Medlemskoordinator”, der kan være klubbens samlende person, der varetager et utal af 

opgaver af mere social karakter (diverse småproblemer, kontakt ved udmeldelse, prøver at 

finde ny makker mv.), 

 Det anbefales endvidere klubbestyrelser at besvare det 10-punkters spørgeskema, der findes 

på distriktets hjemmeside. 

 

 Han meddelte, at klubpartnerne tilbyder ”kursus for bestyrelser” til en pris af kr. 3.000,-. Pt tilbydes 

gratis kursus til de 2 første klubber, der melder sig. 

 

 Der kræves en ny medlemsstruktur, der gør det mere attraktivt at spille bridge, og han undrede sig 

over, at han ikke var blevet kontaktet vedrørende arrangementet af klubledermødet 2016, hvor han 

kunne have bidraget med ideer. 

 

 Ann Drachmann anmoder om, at generalforsamlingen ikke fremover placeres før Store Bededag. 

 

 Spørgsmålet om, hvordan vi får folk aktiveret, bør tages op på det kommende klubledermøde. 

 

 Hermed slutter generalforsamlingen, og Irene Borre takker for god ro og orden. 

 

 Olaf Johansen takker Irene Borre for god ledelse af generalforsamlingen. 

 

 Vi afslutter med et par stykker smørrebrød og lidt hyggeligt samvær. 

 

For referat 

Inge Nielsen 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 



 

 

  

 

  

   

 


