
Referat fra distriktsbestyrelsesmøde den 11. oktober 2013 

 

Mødet blev afholdt hos Olaf Johansen i Vordingborg. 

Annelise Simonsen havde meldt afbud ellers var alle til stede. 

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesøde den 22.maj 2013 

 Referatet godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Evaluering af repræsentantskabsmødet den 1. juni 2013 

 Distriktet var repræsenteret ved Olaf Johansen og Knud Erik Vedsted. 

 Bestyrelsens beretning indeholdt intet om tiltag fra hovedbestyrelsen, ligesom den ikke 

indeholdt oplysninger om kroen, målsætningen for juniorarbejdet samt om tilskud til 

distriktsturneringer i Nordjylland. 

  

Årsregnskabet ser fornuftigt ud, idet det udviser et overskud på 462.000 kr. og en 

egenkapital på 5,7 mill. Kr. Regnskab og budget blev godkendt. 

  

Der var indkommet forslag fra Farum, Frederikssund og Nordjylland bridgeklubber, der alle 

blev forkastet. Forslagene kan ses i referatet fra mødet på DBf’s hjemmeside. 

 Distrikt Storstrøms henvendelse vedrørende juniorarbejdet blev drøftet og konklusionen 

blev, at hovedbestyrelsen til næste repræsentantskabsmøde vil fremlægge en 5-års 

målsætning med tilhørende budget. 

 

 Kim Nielsen fra Nordjylland blev foreslået og valgt som kritisk revisor. 

 

 På forespørgsel blev oplyst, at grundkapitalen på 250.000 kr. til etablering af Bridgefonden 

er stillet til rådighed af den bestyrelsespulje, der hvert år afsættes i budgettet til særlige 

formål. 

 

 Salgsprisen for kroen er endnu ikke offentliggjort ifølge aftale mellem parterne. 

 

3. Evaluering af klubledermødet den 21. september 2013    

 Der blev udtrykt stor tilfredshed med mødet, hvor klubberne mødes og udveksler erfaringer 

samt evt. får ideer til nye tiltag i egne klubber. 

  

 På mødet drøftedes endvidere muligheden for et eventuelt samarbejde mellem de mindre 

klubber syd for Strømmen med Nykøbing F. Bridgeklub som primusmotor i form af f.eks. 

fælles undervisning og tiltag, der kan tiltrække nye medlemmer. Man kunne evt. tage 

kontakt til Vestlollands Bridgekub, der i løbet af få år har formået at øge medlemstallet fra 

24 til 88 for at få gode råd og ideer. 

 Knud Erik Vedsted vil tage spørgsmålet op på klubbens næste bestyrelsesmøde. 

  



 Hvis bestyrelsen i Nykøbing F. bridgeklub går ind for ideen, bakker distriktsbestyrelsen gerne 

op med hjælp, råd og vejledninger. 

 

4. Interdistriktsamarbejdet, herunder kursusprogrammet, fællesmødet 30.8.2013 og Per 

Egelunds indtræden i arbejdsgruppen om vedtægterne 

 Samarbejdet mellem de 3 distrikter (Øst- og Vestsjælland samt Storstrøm) er meget 

værdifuldt, idet de fælles holdninger og henvendelser bliver hørt, hvilket bl.a. har resulteret 

i, at distrikterne er repræsenteret ved Per Egelund i den nedsatte arbejdsgruppe vedrørende 

vedtægtsændringer. 

 

 Der er igen i år udbudt kurser i BridgeMate, BridgeCentral samt for turneringsledere. 

Kurserne afholdes i Køge, og er efter anmodning fra DBf (der stiller deres kursusmateriale til 

rådighed) tillige udbudt til resten af Sjælland samt Bornholm. 

 

5. Distriktets økonomi 

 I kassererens fravær fremlagde OJ distriktets økonomiske status, der på nuværende 

tidspunkt ser udmærket ud med en likvid kapital på 46.000 kr. 

 

6. Turneringsudvalget, herunder distriktshold. Udkast til brev til TUK udsendes først i næste 

uge 

 Det er en trist udvikling, idet der i år kun er tilmeldt 6 hold, og man kan spørge sig selv, om 

turneringen overhovedet har sin berettigelse. 

 Det lave deltagerantal kan evt. skyldes, at et meget stærkt hold, der udelukkende består af 

passive medlemmer i en klub i distriktet, har tilmeldt sig og dermed måske afholdt flere hold 

fra at tilmelde sig, idet de anså chancerne for at kvalificere sig ikke var til stede. 

 Turneringsudvalget finder det ikke rimeligt, at alene passive medlemmer er berettiget til at 

spille om distriktets eneste kvalifikation for 1 hold til Mellemrækken, og retter derfor 

henvendelse til TUK om en ændring af reglerne i distriktet, således at mindst halvdelen af et 

hold skal være aktive i en klub i distriktet og have spillet her i mindst 1 år. 

 

 Der spilles i år 2 kampe á 32 spil pr. gang, hvilket måske er i overkanten, hvorfor vi til næste 

år vil nedsætte antallet af spil til 24 pr. kamp. 

  

7. Eventuelt 

 Næste bestyrelsesmøde afholdes den 21. marts 2014 kl. 13.00 hos Poul Bryde Jakobsen. 

 

For referat 

Inge Nielsen 

 


