
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. maj 2013 kl. 14.00 

 

Mødet blev afholdt hos Inge og Ole Nielsen i Næstved. 

 

Til stede: Olaf Johansen (OJ), Knud Erik Vedsted (KEV), Annelise Simonsen (AS), Poul Bryde 

Jakobsen (PBJ), Ole Nielsen (ON) og Inge Nielsen (IN) 

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 13. marts 2013 

 

2. Referat fra generalforsamlingen 2. maj 2013     

 Bestyrelsen har ingen bemærkninger til referatet, der herefter sendes til dirigenten til 

godkendelse. 

 Der var enighed om, at generalforsamlingen forløb tilfredsstillende og i god stemning. 

 

3. Bestyrelsens konstituering 

 Bestyrelsen konstituerer sig således: 

 Formand: OJ, næstformand: KEV, kasserer: AS og sekretær: IN 

 

4. Evaluering af årets aktiviteter og nedsættelse af arbejdsgrupper 

Kommunikationsudvalg: BL (formand), PBJ og IN 

Udvalget vil i den kommende sæson arbejde på at få etableret én hjemmeside. 

Nyhedsbrevet genoptages og udsendes 2-3 gange årligt. 

 

Turneringsudvalg: OJ (formand), KEV, ON og IN 

Udvalget vil bestræbe sig på at undgå overlapninger. Divisionskampe vil blive tilgodeset, 

hvorimod pokalkampe ikke kan forventes respekteret, da der er valgmulighed for spilledag. 

 

Uddannelsesudvalget henføres til Interdistriktsudvalget, der udbyder fælles kurser for de 3 

distrikter. 

Der afholdes følgende 4 kurser i efteråret 2013: 

21.-22. september: Kursus i BridgeCentral og turneringsledere: Niveau I 

12.-13. oktober: Samme: Niveau II 

Kurserne afholdes i Østsjællands Bridgeklub under ledelse af Per Egelund og Bo Munch til 

uændrede priser. 

 

Interdistriktsudvalg, fællesudvalg: OJ og KEV 

Der afholdes fællesmøde i Køge den 30. august 2013 kl 14.00 med følgende dagsorden: 

 Hvad er der gennemført i samarbejdet 

 Hvad har de enkelte distrikter gennemført 

 Har de fremmødte forslag til aktiviteter 

 HOVEDOMRÅDE: Hvilke aktiviteter vil skaffe flere medlemmer i distrikternes 

klubber 

 



Interdistriktsudvalg, turnerings 

udvalg: OJ og IN 

 

Appeludvalg: Udvalget bestod i 2012/13 af Preben Boysen, Ulla Porsdal og Eivind 

Sveinbjørnsson. Disse kontaktes af OJ vedrørende fortsættelse i udvalget i 213/14. 

 

5. Forberedelse til repræsentantskabsmødet den 1. juni 2013 

 Distriktet repræsenteres af OJ og KEV 

 Der er indkommet 4 forslag til mødet. (udsendt) 

 Bestyrelsen har nedenstående holdninger (anført i kursiv) til enkelte punkter: 

 Forslag fra Farum Bridgeklub 

Støtte herfra til pkt. 2 

 Forslag fra Frederikssund Bridgeklub 

Pkt. 2. Det udsendte materiale drøftes i bestyrelsen, som fremkommer med sin 

holdning til, hvorledes repræsentanten bør stemme. Repræsentanten kan dog forholde 

sig til emnet ud fra drøftelserne på repræsentantskabsmødet. 

 Forslag fra distrikt Storstrøm vedrørende junioraktiviteten 

OJ har udover det allerede fremsendte materiale udarbejdet analyse af udviklingen i 

udgifterne til juniorer til brug på repr.mødet. 

 Forslag fra distrikt Nordjylland 

Indbydelse og referat fra generalforsamlingen lægges på hjemmesiden af hensyn til 

vore medlemmer. Bestyrelsen mener ikke, at dette skal være tvunget. 

 

Beretning, årsrapport og forslag til vedtægtsændringer blev kort gennemgået. Af enkelte 

bemærkninger kan nævnes: Hovedbestyrelsens bemyndigelse til overførsel af  250.000 kr. til 

den påtænkte fond, samt de administrative problemer for klubberne ved indførelse af 

bordafgifter. 

  

6. Ansøgning fra Nakskov Bridgeklub 

 Nakskov Bridgeklub ønsker at afholde en guldturnering og har bedt distriktet om hjælp til 

fastsættelse af dato. 

 

 OJ meddeler klubben, at man vil vende tilbage, så snart turneringsplanen for den kommende 

sæson er på plads. 

 

7. Klubledermødet 2013 og generalforsamlingen 2014 

 Klubledermødet afholdes den 7. september 2013 kl. 10.00 i Nykøbing F. Bridgeklub. 

 

 Klubledermødet skal normalt afholdes den 2. lørdag i september, men der tages i år hensyn til, 

at Næstved Bridgeklub allerede har annonceret sin årlige Troldeturnering, der afholdes den 

14/9. 

 

 

  

 Emneforslag: 



 Distrikt Østsjælland har afholdt en bridgedag for uorganiserede spillere med 28 deltagere. Der 

var gratis deltagelse, og arrangementet bestod af en barometerturnering, brug af BridgeMate 

samt kaffe/the og isvand. DBf bidrog med tilskud (36 kr. pr. spiller), præmier og bladet Dansk 

Bridge. 

 Skal distrikt Storstrøm afholde et lignende arrangement på distrikts- eller klubplan? 

 

 Generalforsamlingen 2014 afholdes 8. maj 2014 i Nykøbing F. 

 

8. Næste bestyrelsesmøde og kommende udvalgsmøder 

 Næste bestyrelsesmøde afholdes 26/9-2013 kl. 14.00 hos OJ 

 

 Turneringsudvalget afholder møde 29/5-2013 kl. 13.00 hos OJ 

 Turneringsplanen for den kommende sæson skal udarbejdes 

 Udvalget skal tage stilling til, hvorledes Klubhold skal afvikles. 

 Endvidere skal retningslinierne for distriktets turneringer færdigbehandles. 

 

 Kommunikationsudvalget afholder møde den 5/8-2013 kl. 13.00 i Næstved Bridgeklub. 

 

9. Eventuelt 

 

For referat 

Inge Nielsen 

  

 

 

 

 


