
Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2014 kl. 15.00 

 

Alle til stede. 

 

1. Referat fra bestyrelsesmøde de 23. maj 2014 

 Referat godkendt med ændring af mødedato i pkt. 8 til 10/10 

 

2. Evaluering af Interdistriktsmøde den 29. august 2014 

 Næstved Bridgeklub var vært ved arrangementet, der blev rost for sin afvikling. 

 Mødet var meget konstruktivt, og der blev truffet aftale om at arbejde videre med følgende: 

 

 Kontakt til Bornholm (PE) og Nordsjælland (BM) for at få en stærkere repræsentation i 

forhold til den siddende bestyrelse i DBf. 

 Forslag om at de nye tablet kom på dagsordenen på Midtvejsmødet 

 Mulighed for tilskud (50.000 kr.) til afvikling af bridgekurser for styrkelse af tilgang til 

klubberne. 

 

3. Det aflyste klubledermøde 

 Der var enighed om at prøve at finde en dato i foråret til afvikling af mødet. 

 

4.  Interdistriktssamarbejdet, herunder kursusaktiviteterne i september 

Stor tilfredshed med de 4 afholdte kurser, der havde godt fremmøde, bortset fra nogle små 

skønhedsfejl med hensyn til forkert kortfordeling, der blev påpeget af Hans Nielsen. 

 

5. Appeludvalgets sammensætning til kommende sag, hvor Flemming Haag har været 

turneringsleder 

 Appellen drejer sig om manglende allert. 

 Der var enighed om, at appeludvalget selv skal finde en erstatning for Flemming Haag. 

  

 Bestyrelsen drøftede, om det er rimeligt, at appelsager diskuteres på Netbridge inden 

afgørelse. Spørgsmålet bør evt. tages op på Midtvejsmødet. 

 

6. Opbakningen til turneringer afviklet i distriktets klubber 

 OJ var skuffet over den ringe opbakning bl.a. fra Næstved Bridgeklub. Evt. et emne til næste 

klubledermøde. 

 

7.  Distriktets økonomi 

 Distriktets egenkapital udgør pt. 50.000 kr. 

 De turneringsansvarlige skal huske at indberette, hvad der udleveres af sølvpoint (antal 

registreringer). 

 

8. Afviklingen af distriktets turneringer og deltagelsen i DM for klubhold 

 Det er et stort problem at skaffe deltagere til distriktets turneringer. Mange klubber sender 

invitationerne ud pr. mail til deres medlemmer og andre hænges op i klubberne, men lige 

meget hjælper det. 

 HN mener, at der måske skal en strukturændring til, således at der skabes mere sammenhold 

mellem klubberne, f.eks. dannelse af venskabsklubber, udflugter og sammenkomster. 

 



 Det store problem er nok, at medlemmerne er blevet ældre, og at der foregår så meget i deres 

egen klub, at der ikke er overskud til mere. 

 

 I DM for klubhold repræsenteres distriktet i år af Næstved Bridgeklub, der har dannet et 

reservehold for det oprindelige, der har forladt klubben. 

 

 Distriktet tillader certificerede turneringsledere i distriktsturneringer. 

 

9. Eventuelt 

 Undervisningsudvalget har glemt at afholde møde. Formanden fremsender ny mødedato. 

 Den landsdækkende handicapturnering afholdes den 19/4-2014 i Næstved Bridgeklub. 

IN meddeler spillested til forbundet. 

 HN: Er handicapturneringer retfærdige/uretfærdige? Hvad vil vi med dem? Ønsker 

spørgsmålet taget op på midtvejsmødet. 

 OJ: Mail til Bo og Per vedrørende møde inden midtvejsmdet. 

 

Næste Bestyrelsesmøde afholdes den 13. marts 2015 kl. 15 hos Knud Erik Vedsted. 

 

For referat 

Inge Nielsen 

  

 

 

  

 

 


