
Referat fra Distrikt Storstrøms bestyrelsesmøde den 11. marts 2016 

 

Mødet blev afholdt hos Annelise Simonsen i Nykøbing F. 

 

Til stede: Olaf Johansen (OJ), Poul Bryde Jakobsen (PBJ), Hans Nielsen (HN), Annelise  

Simonsen (AS), Jørgen Holm (JH) og Inge Smith Nielsen ISN). Der var afbud fra Ole Nielsen. 

 

1. Godkendelse af referat fra seneste møde den 23.10.2015 

 Referatet godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Økonomi, herunder det rundsendte udkast til budget for 2016/17 

 AS gennemgik det udsendte udkast med følgende bemærkninger: 

 

 Udgift til Åben par, Mixed par og Damepar er reduceret til kr. 1.500,-., da der i den forløbne 

sæson har været meget lille tilslutning til disse turneringer. 

 Der er ikke medtaget nogen udgift til seniorpar, idet der fremover vil være fri tilmelding til 

denne turnering. Hvis der stadig skal afholdes distriktsmesterskab i denne turnering, kræves 

der 100% opbakning fra alle distriktets klubber. 

 Klubledermødet figurerer stadig på budgettet for at give et signal om, at mødet ikke er totalt 

afviklet. Formanden vil nævne mødet i sin beretning, og vi håber, at medlemmerne 

efterfølgende vil give udtryk for, om de ønsker mødet bibeholdt. 

 

 Budgettet udviser et overskud på kr. 400,- og egenkapitalen udgør pt ca. kr. 70.000,- minus 

udgift til DM i Svendborg kr. 18.200,-. 

 

3.  Generalforsamlingen den 12.5.2016 i Nykøbing F. Bridgeklub 

 Christian Bredal foreslås som dirigent. OJ retter henvendelse. 

 

 AS, PBJ og IN på valg til bestyrelsen. AS og IN villige til genvalg. PBJ ønsker ikke genvalg. 

 Som 1. prioritet forslås Jesper Bøgh fra Vestlollands Bridgeklub som nyt medlem af 

bestyrelsen. Hvis han ikke ønsker at opstille, retter OJ henvendelse til Møns Bridgeklub for om 

muligt at finde et nyt bestyrelsesmedlem her. 

 

 Revisor Hans Otto Kristiansen og revisorsuppleant Hans Jacob Petersen er efter sigende villige 

til genvalg. 

 

 HN er villig til genvalg til kredsbestyrelsen. 

 

 Klubkonsulent Steen Løvgreen inviteres til generalforsamlingen og tilbydes at fremkomme 

med et lille indlæg enten som et særskilt punkt på dagsordenen eller under eventuelt. 

 

 Som repræsentant for DBf kommer Nis Rasmussen. 

 

 Indkaldelse til generalforsamlingen udsendes senest 4 uger før. 

 

4. Interdistriktsamarbejdet 

 Samarbejdet mellem de 4 distrikter fungerer meget tilfredsstillende.  

 Distrikterne har indsendt forslag til behandling på DBf’s repræsentantskabsmøde den 30. april 

2016 om vedtægtsændring af § 4, stk. 3, hvorefter det følgende kalenderårs budget med 



tilhørende budgetforudsætninger skal godkendes på Midtvejsmødet, der afholdes inden udløbet 

af kalenderåret. Endvidere foreslås som ny § 4, stk. 4. Fastsættelse af kntingent. 

 

 Der har været god opbakning til de afholdte kurser for turneringsledere samt BridgeMate, og 

der er planer om at gentage turneringslederkursus 1 + 2. 

 

 Endvidere blev de fri tilmeldinger til DM-finaler drøftet. Man havde den opfattelse, at dette vil 

medføre færre deltagere til DM-finalerne samt negativ indflydelse på tilmeldinger til 

distrikternes turneringer.. 

 

5. Midtvejsmødet 

 Deltagelse af OJ og IN. Referat af mødet ligger på DBf’s hjemmeside. 

 

 Bestyrelsen drøftede, hvorledes distriktet skal forholde sig i forbindelse med beslutningen om, 

at der fra 2017 skal være fri tilmelding til Seniorpar. Der var enighed om ikke fremover at 

afholde distriktsmesterskab i denne turnering medmindre, der fra klubbernes side er 100% 

opbakning til at opretholde denne turnering i distriktsregi.. 

 

6. Henvendelse fra Møns Bridgeklub om anerkendelse til Knud Engelhardt for 25 års 

formandskab. 

 OJ undersøger i DBf, om der er faste procedurer i forbindelse med et jubilæum af denne art. 

 Begivenheden fejres i forbindelse med klubbens generalforsamling, hvor OJ som distriktets 

repræsentant vil overrække en erkendtlighed. 

 

7. Turneringsudvalget, herunder afviklingen af klubhold og interdistriktsturneringen for 

spillere med grønt kort 

 Klubhold: Der er kun tilmeldt 6 hold, der alle går direkte til finalen den 1. maj 2016. 

 Der er så få tilmeldinger til interdistriktsturneringen, at det er tvivlsomt, om turneringen kan 

afholdes her i distriktet. De tilmeldte spillere tilbydes i så fald at deltage i den tilsvarende 

turnering i Vestsjælland. 

 

8. Uddannelsesudvalget 

 Udvalget har afholdt en undervisningsdag med Jacob Røn den 27/2, hvor man inviterede ikke 

alene distriktets medlemmer men også folk udefra. Det blev en kæmpe succes med deltagelse 

af ikke mindre end 56, og da der var en hel del på venteliste, valgte man at gentage dagen den 

12. marts. 

 Arrangementet blev afholdt i Næstved Bridgeklub. Distriktet har på forhånd givet tilsagn om at 

stå som garant ved et eventuelt underskud, hvilket ikke blev aktuelt, men bestyrelsen var enige 

om, at overskuddet alene skulle tilfalde klubben, der havde stået som enearrangør. 

 

 Der er planer om at afholde en tilsvarende undervisningsdag syd for Strømmen i efteråret.  

  

9. Klubledermødet 

 Da klubledermødet i år måtte aflyses pga ringe tilslutning, håber bestyrelsen, at klubberne på 

generalforsamlingen vil give udryk for, om de ønsker det bibeholdt. 

 

10. Eventuelt 

  Næste bestyrelsesmøde afholdes den 20. maj 2016 kl. 15.00 hos OJ. 

 

For referat 



 Inge Nielsen 

 

  

  

  

  


