
Referat fra bestyrelsesmøde den 13. marts 2015 

 

Alle til stede. 

   

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 Referatet fra bestyrelsesmøde af 10. oktober 2014 godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Økonomi, herunder budget for 2015/16 

 AS gennemgår det fremlagte regnskab, der udviser et forventet overskud på 3.542 kr. 

 Budgettet for 2015/16 skulle resultere i et overskud på 2.100 kr. 

 Distriktets medlemstal stiger med 66 pr. 1/1-2015. 

 

 Der er enighed om at fastholde kontingentet for den kommende sæson. 

 

3. Distriktsgeneralforsamling den 7/5 -2015 i Nykøbing F. Bridgeklub 

 Som dirigent foreslås Irene Borre. OJ kontakter og udarbejder retningslinier for formuleringen 

af dagsordenen. 

 På valg: OJ, HN, ON og KEV. KEV oplyser, at han ikke ønsker genvalg. De øvrige er villige 

til genvalg. 

 Der er enighed om, at kandidater fra Lolland/Falster skal have fortrinsret til bestyrelsesposen, 

hvorfor Jørgen Holm (Nykøbing F. Bridgeklub) eller Christian Bredal (Vestlollands 

Bridgeklub) blev foreslået. OJ retter henvendelse til dem i nævnte rækkefølge. 

 

 Revisor Hans Otto Kristiansen villig til genvalg. 

 AS retter henvendelse til Hans Jacob Petersen om genvalg som revisorsuppleant. 

 

 Det aftales at afholde et formøde med Nis Rasmussen (DBf) kl. 17.30-18.45. 

 

4. Midtvejsmødet 

 På repræsentantskabsmødet i 2014 blev det vedtaget at flytte midtvejsmødet til november 

måned, således at man her kunne drøfte det fremlagte budget, der skal udsendes elektronisk 

senest den 1/11. Flere distrikter bl.a. distrikt Øst- og Vestsjælland samt Storstrøm havde 

bemærkninger til budgettet, men desværre fandt man hverken tid eller vilje til at drøfte disse, 

ligesom de heller ikke fremgår af det udarbejdede referat. 

 

5. Repræsentantskabsmødet den 25. april 2015 

 OJ deltager som distriktets repræsentant samt evt. Inge Nielsen. 

 

 Interdistriktsudvalget (Øst- og Vestsjælland, Storstrøm samt Bornholm) har indsendt forslag 

til repræsentantskabsmødet om at ændre budgettet for indeværende år samt for de næste år, 

således at klubberne og bredden i DBf tilgodeses i større udstrækning end tilfældet er i dag. 

 

 Endvidere har udvalget indsendt forslag om valg af Bo Munck til hovedbestyrelsen. 

 

6.  Turneringsudvalget 

 Den årlige Interdistriktsturnering er i år ændret til kun at omfatte spillere med grønt kort samt 

til at skulle afvikles på skift i de 3 distrikter. Turneringen fandt i år sted i Slagelse med 

deltagelse af 19 spillere fra Vestsjælland, 3 fra Storstrøm og ingen fra Østsjælland. 

 Interdistriktsudvalget har derfor fundet det formålstjenligt fremover at ændre turneringen, 

således at der afvikles et heat i hvert distrikt, hvor der er en overbygning svarende til 

”klubsølv” i form af regionsresultat.  

 



 Finalen i Klubhold finder sted i Næstved Bridgeklub med deltagelse af 6 hold. 

 

7. Uddannelsesudvalget 

 På grund af misforståelser har udvalget endnu ikke afholdt møde. 

 HN foreslår afholdelse af en undervisningsdag, evt. nord og syd for Strømmen. 

 

 På klubledermødet anførte flere klubber, at de gerne ville tilbyde undervisning, men at der 

ikke var underlag nok samt at udgifterne i forbindelse hermed ville blive for store. 

 

 OJ foreslog derfor, at udvalget sammen med klubkonsulenten og i samarbejde med klubberne 

skulle undersøge, om der var interesse for etablering af fælles undervisning for flere klubber 

rundt om i distriktet. Man kunne i så tilfælde søge midler til dette formål i DBf. 

  

 Skolebridge: Der afholdes temadag i skolebridge den 23. maj 2015 i Haderslev. 

 HN, der er lærer på Fladsåskolen, oplyser, at skolen pt. har bridge som valgfag med deltagelse 

af 32 spillere. Han vil derfor gerne deltage i temadagen evt. sammen med Anders Krog, der er 

lærer samme sted. 

 

8. Eventuelt 

 Poul Bryde Jakobsen oplyser, at der er kommet et tilbud om en ny hjemmeside. 

 Vi kan undersøge, om den er mere tilgængelig end den nuværende. 

 

 Næste bestyrelsesmøde afholdes den 15. maj 2015 kl. 15.00 hos Ole og Inge 

 

For referat 

Inge Nielsen 

  

 

 

  

 

 

 


