
Referat fra klubledermødet de 21. september 2013 kl. 10.00 

 

Mødet blev afholdt i Næstved Bridgeklubs lokaler. 

 

Til stede: Benny Jakobsen og Hanne Hartmann (Bridgeklubben Præstø), Marianne Hammer og 

Magnus ? (Faxe), Helmut Kunze (Haslev), Olaf Johansen (Vordingborg Bridgeklub af 1974), 

Annelise Simonsen (Sakskøbing), Knud Erik Vedsted (Nykøbing F.), Poul Bryde Jakobsen 

(Bridgeklubben af 1950, Vordingborg), Mogens Ekstrøm (Nakskov og Vestlolland) samt Bo Lytzen 

og Inge Nielsen (Næstved). 

 

Således var 10 ud af distriktets 17 klubber repræsenteret. 

 

Efter kaffe og morgenbrød startede Olaf Johansen mødet med at beklage, at vi i sidste øjeblik pga 

lokaleproblemer havde været nødt til at flytte mødet til den 21. sepember. Herefter gik vi over til 

1. punkt på dagsordenen: 

 

1. Nyt fra klubberne 

 Annelise Simonsen (Sakskøbing Bridgeklub): 24 medlemmer. It-problemer pga manglende 

internetforbindelse. 

 

 Knud Erik Vedsted (Nykøbing F. Bridgeklub):  

 Klubben har fået nye lokaler på Københavnsvej, der bl.a. indeholder et stort lokale med 

plads til 18 borde. 

 Der er kommet 3 nye medlemmer, og der er 14 kursister tilmeldt på undervisningsholdet. 

 Som en ekstra service er der indkøbt en kørestol til gavn for de mange dårligt gående 

medlemmer. 

 På opfordring har klubben afholdt en turnering til fordel for SOS Børnebyerne, der sammen 

med klubbens medlemmer havde deltagelse af mange fra Ældresagen. Udover at støtte det 

gode formål var arrangementet tillige en god reklame for klubben. 

 Klubben er i år arrangør af 3 af distriktets turneringer – Distriktshold, Seniorpar samt 

indledende runde i Interdistriktsturneringen – samt vært ved generalforsamlingen.  

 

 Inge Nielsen (Næstved Bridgeklub): 

 Mindre nedgang i medlemstallet der nu er på ca. 255-270 medlemmer, der fordeler sig på 

klubbens 5 forskellige klubber. 

 Klubben har mange aktiviteter i gang, hvoraf bl.a. kan nævnes: 

 SOS-bridge, Vinsmagning, årlig bridgerejse, lyn-bridge, videregående undervisning for 

tidligere kursister, bridgespil i Næstved Storcenter samt plan om oprettelse af en holdklub. 

 

 Der er tilmeldt 25-28 nye kursister på underisningsholdet.  

 

 Der er løbende tilmeldinger i de enkelte klubber, og der anvendes gerne ikke-medlemmer 

(fra f.eks. OK-klubben) som substitutter, hvilket har tilført 3 nye medlemmer. 

 

 Poul Bryde Jakobsen (Bridgeklubben af 1950, Vordingborg): 

 Klubben har gratis lokaler til rådighed i TAMU (Svend Heinild) med plads til 80 personer. 



 Der er i år tilmeldt 64 medlemmer samt 2 på venteliste. 

 Et årligt medlemskab af klubben koster 400 kr. + distrikt + DBf 

 

 Klubben har et fint samarbejde med Vordingborg Bridgeklub af 1974, hvilket bl.a. udmønter 

sig i fælles indkøb af kortmaskine, fælles sommerbridge og som noget nyt undervisning for 

medlemmer 4 lørdage i sæsonen. 

 

 Nakskov Bridgeklub (Mogens Ekstrøm): 

 Klubben har lokaler i Seniorcentret men forventer at flytte til andre lokaler på Nakskov 

Sygehus. Der er 80 medlemmer. 

 

 Mogens Ekstrøm (Vestlolland Bridgeklub): 

 Klubben har nu 88 medlemmer og har købt de førhen lejede lokaler med plads til max 11 

borde. Kontingentet er fastsat til 332 kr + distrikt + DBf. 

 2 gange i efteråret og 2 gange i foråret arrangeres SOS-bridge på søndage. 

 Der er etableret undervisningshold for begyndere og fortsættere, og kursisterne optages 

som medlemmer af klubben. 

 

 Marianne Hammer (Faxe Bridgeklub): 

 Klubben har haft en tilbagegang i medlemstallet, som nu tæller 53 medlemmer. 

 Der har været oprettet undervisningshold over et 3 måneders forløb med 19 kursister, 

hvoraf ca. 13 ønsker at fortsætte undervisningen. 

 På grund af en enorm huslejestigning i Æblehaven er klubben på udkig efter andre lokaler, 

hvor der evt. også kan blive mulighed for flere aktiviteter.  

 

 Benny Jakobsen (Bridgeklubben Præstø): 

 Klubben har midlertidigt til huse i gratis lokaler i Kirkehuset med plads til 8 borde, men 

vender på et tidspunkt tilbage til lokaler i Præstø Hallen.  

 I Kirkehuset står klubben selv for salg af drikkevarer, hvilket har givet et overskud på 11.000 

kr. I Præstø Hallen er der tvungen brug af hallens cafeteria. 

 Klubben har 70 medlemmer, og der spilles 3 gange ugentlig. 

 Der er indkøbt nye BridgeMates, computer og printer. 

 Klubbens nye klubregler lempes forsigtig ind med en paragraf ad gangen på hjemmesiden. 

 Begynderundervisning i efteråret med 9 kursister, der får mulighed for at fortsætte på 

niveau II i foråret. 

 

 Helmut Kunze (Haslev Bridgeklub): 

 Klubben har lejet nye lokaler til en fast husleje over 5 år på 70.000 kr. årligt. 

 Der er 77 medlemmer, og der spilles ved 13 borde. 

 Desværre er støjniveauet i de nye lokaler meget højt, hvorfor det har været nødvendigt at 

etablere en støjmåler, der ved hjælp af farverne grøn, gul og rød viser medlemmerne, 

hvornår snakken bør dæmpes. 

 Der er formiddagsundervisning med 15 kursister. 

 Klubben har i år haft 750 til sommerbridge. 

 Man vil på et senere tidspunkt forsøge sig med bridgeundervisning i de højere klasser på 

skolen. 



 Olaf Johansen (Vordingborg Bridgeklub af 1974): 

 Klubben har et uændret medlemstal på 121 medlemmer, der fordeler sig på 2 spilledage 

med 15 borde onsdag og 21 borde torsdag. 

 Der spilles i lejede lokaler i Hollænderhaven med en husleje pr. gang på 350 kr. onsdag og 

500 kr. torsdag, men man håber at få lokaler i et evt. nyt aktivitetscenter. 

 Som ovenfor nævnt har man et godt samarbejde med Bridgeklubben af 1950, Vordingborg. 

 

2. Initiativer fra distriktets udvalg 

 Olaf Johansen: Distriktet har et godt samarbejde med Øst- og Vestsjælland. 

Interdistriktsudvalget afholder jævnligt møder i Køge, hvor man planlægger fælles 

aktiviteter. 

 Dette har udmøntet sig i en fælles turneringsplan samt en kursusrække i BridgeCentral, 

BridgeMate og for turneringsledere. Disse kurser udbydes efter anmodning fra DBf også til 

spillere fra resten af Sjælland samt Bornholm. DBf stiller til gengæld det af dem udarbejdede 

undervisningsprogram gratis til rådighed. 

 

 Interdistriktsudvalget har 2 gange forgæves forsøgt at etablere en turnering for spillere, der 

har kvalificeret sig til at spille DM i Vingsted. Dette turnering er nu taget af bordet. 

 

 Turneringsudvalget har i år ændret turneringen for klubhold tilbage til den gamle model, 

hvor de indledende kampe spilles som private kampe, hvorefter de 6 bedste hold deltager i 

finalen. 

 

 Udvalget ændrede i sidste sæson turneringsplanen, da man havde lagt et par turneringer på 

dage, hvor der samtidig blev spillet divisionskampe. Dette medførte klager fra medlemmer 

samt en henstilling fra Jacob Duschek om så vidt muligt at undgå sådanne sammenfald. 

 

 I distriktshold har vi i år tilmelding af et hold på 4 stærke spillere, der alle er passive 

medlemmer i Næstved Bridgeklub. Turneringsudvalget vil derfor tage initiativ til en 

henvendelse til TUK om tilladelse til at udarbejde regler, som fastsætter antallet af spillere, 

der skal være fast tilknyttet en klub i distriktet, for at kunne deltage i distriktsturneringer.  

 

 Ved afholdelse af guld- og sølvtuneringer anbefaler turneringsudvalget, at man anvende 

seedede rækker, således at spillerne fra starten er indplaceret i den række, hvor de 

styrkemæssigt hører til. 

 

3. Eventuelt 

 Marianne Hammer: Klager over at distriktets hjemmeside ikke er up to date.  

 Inge Nielsen: Vi er i gang med en omlægning og vil prøve at få den på plads hurtigst muligt. 

 

 MH gør opmærksom på, at klubber på over 50 medlemmer kan søge § 79 midler = 100 kr. pr. 

medlem. 

 Endvidere ønsker hun klubledermødet flyttet til foråret, således at klubberne kan nå at 

indarbejde nye initiativer og ideer i den kommende turneringsplan. 

 

 Knud Erik Vedsted oplyser, at dette har været prøvet før med et mindre fremmøde til følge. 



 Benny Jakobsen mener, at efteråret er et godt tidspunkt og ønsker klubledermødet afholdt 

 medio eller ultimo september  

 

 Olaf Johansen takkede for fremmødet, og vi afsluttede herefter med et par stykker 

smørrebrød og lidt hyggesnak. 

 

For referat 

Inge Nielsen  

 

  

  

 

  

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 


