
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. maj 2015 kl. 15.00 

 

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

Ole Nielsen (ON) og Inge Nielsen (IN) 

Annelise Simonsen havde meldt afbud. 

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 13. marts 2015 

 Referatet godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Orientering om det afviklede repræsentantskabsmøde den 25. april 2015 

 OJ oplyser, at det udsendte referat fra repræsentantskabsmødet ikke afspejler behandlingen af 

 pkt. 3 Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab, der i år i modsætning til tidligere også 

 omfattede rapporten fra de kritiske revisorer. Af referatet fremgår, at HB fik fuld opbakning 

 fra repræsentantskabet, men intet om at der blev udtalt tillid il de kritiske revisorer fra de 4 

 distrikter via John Maagaard. Der mangler endvidere oplysning om, at mødet blev 

 suspenderet for at finde en løsning på HB’s trussel om at gå af, hvis den kritiske rapport ikke 

 blev forkastet/ændret. 

 Kim Nielsen bad ifølge fremsendt mail dirigenten Jens Grann om at ændre referatet, hvilket 

 han ikke fandt anledning til 

 Regnskabet blev godkendt, og Bo Ulrik Munch, Østsjælland, valgt ind i HB.  

 

 OJ mener, at der bør ændres attitude ved behandlingen af budgettet, hvilket vil 

 kræve en vedtægtændring. 

  

3. Referat fra generalforsamlingen den 7. maj 2015 samt evaluering af samme 

 OJ oplyser, at han efterfølgende har modtaget flere positive tilkendegivelser. 

 Referatet er godkendt af dirigenten og lagt på distriktets hjemmeside. 

 

5. Evaluering af årets aktiviteter i udvalg og nedsættelse af følgende arbejdsgrupper: 

 Vi drøftede den ringe tilslutning til distriktets turneringer, og turneringsudvalget vil 

 overveje, hvad man kan gøre for at skærpe medlemmernes interesse for at deltage i 

 turneringer uden for deres egen klub.  

 

 JH nævnte problemet med meget få deltagere på en klubs undervisningshold og efterlyste et 

 samarbejde mellem flere klubber. 

 HN: Dette er netop en af de ting uddannelsesudvalget vil arbejde på, ligesom man evt. vil 

 forsøge med en ensretning af undervisningsmaterialet. 

 

 Nedsatte udvalg: 

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

 Uddannelsesudvalg: HN (formand), PBJ og ON 

 Interdistriktsudvalg: OJ og IN 

 

 Appeludvalg: Flemming Haag, Jens Ulrik Fougt og Hans Jacob Petersen 

 Appeludvalgets sammensætning er pt. uvis, men OJ vil rette henvendelse til de ovennævnte. 

 Andre forslag til deltagere i appeludvalget skal sendes til OJ inden 14 dage. 



 

6. Interdistriktsmøde 

 Det kommende interdistriktsmøde afholdes i år i Køge den 28. august 2015. Alle bestyrelsens 

 medlemmer er velkomne. 

 

7. Ansøgninger om afholdelse af guldturneringer 

 Følgende klubber har ansøgt om tilladelse til afholdelse af guldturneringer: 

 

 Næstved Bridgeklub ”Troldeturnering” 12. september 2015 

 Bridgeklubben af 1950, Vordingborg 3. oktober 2015. 65 års fødselsdag 

 Torsdagsklubben Præstø 27/12-2015. 5 års fødselsdag 

 

 Bestyrelsen har godkendt ansøgningerne, og OJ sender dem til DBf med anbefaling.  

 

8.  Fastsættelse af kommende klubledermøde og generalforsamling 

 Klubledermødet afholdes i Nykøbing F. den 19. september 2015 

 Generalforsamlingen afholdes i Nykøbing F. den 12. maj 2016. 

 

9. Næste bestyrelsesmøde og møde i udvalgene 

 Næste bestyrelsesmøde afholdes hos OJ den 23. oktober 2015 kl. 15.00 

 

 Turneringsudvalget afholder møde den 15. juni 2015 kl. 13.00 hos IN og ON 

 

 Uddannelsesudvalget afholder møde den 22/7 Næstved og/eller 29/7 i Nykøbing F. 

 

10. Eventuelt 

 HN oplyste, at han deltager i temadagen i skolebridge i Haderslev den 23. maj 2015.  

 

For referat 

Inge Nielsen 


