
Fredag, den 23. oktober 2015 kl. 15.00 

 

Til stede: Olaf Johansen (OJ), Jørgen Holm (JH), Annelise Simonsen (AS), Ole Nielsen (ON) og 

Inge Nielsen (IN). Der var afbud fra Poul Bryde Jakobsen og Hans Nielsen. 

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 22. maj 2015 

 Referatet godkendt uden bemærkninger. 

 OJ oplyste, at distriktets appeludvalg nu er på plads og består af Jens Ulrik Fougt, Kirsten 

Kjær og Henrik Friis. 

 

2. Evaluering af interdistriktsmøde den 28. august 2015 

 I mødet deltog repræsentanter for Øst- og Vestsjælland samt Storstrøm. Gorm Christensen 

(Bornholm) havde meldt afbud pga sygdom. Endvidere deltog Nis Rasmussen (DBf). 

  

 Man drøftede bl.a. distrikternes henvendelse om større hensyntagen til bredden, hvor det 

bliver op til de 4 distrikter selv at følge op på, om henvendelsen får den ønskede virkning på  

 strategien i DBf. Nis fandt det vigtigt, at der sker en understøttelse af både elite og bredde. 

 Han oplyste endvidere, at breddeudvalget arbejder på at arrangere en fælles klubdag med 

fremlæggelse af information om medlemsprojektet samt indhentning af input til 

breddeudvalgets fremtidige arbejdsopgaver. 

  

 Det blev oplyst, at der er igangsat aktivitet om uddannelse gældende for hele landet, hvor 

tilskud fra DBf og opbakning fra distriktet skal reducere medlemsbetalingen. 

 

3. Det aflyste klubledermøde 

 Klubledermødet den 19/9 måtte desværre aflyses pga ringe interesse fra klubbernes side, og 

Benny Jakobsen (Bridgeklubben Præstø) mener derfor, at bestyrelsen bør forholde sig til, 

hvorvidt man fremover skal bruge tid på at planlægge disse møder. 

 

 Der er enighed om at aflyse mødet i år og kun genoptage dem, hvis klubberne fremsætter 

ønske herom. 

 

4. Interdistriktssamarbejdet, herunder kursusaktiviteten i september og november 

 Der arrangeres igen i år kurser i BridgeMate og for turneringsledere i Østsjællands 

Bridgeklub. 

 

 IN vil i løbet af november måned rette henvendelse til Charlotte og klubberne for at få et 

overblik over, hvor mange certificerede turneringsledere distriktet råder over, og hvor mange 

der er igang med turneringslederuddannelsen. 

 

5. Opbakningen til turneringer i distriktets klubber 

 Der er ikke det store deltagerantal til distriktets turneringer, f.eks. er der i år kun tilmeldt 5 

hold til distriktshold. 

 Grunden hertil kan være flere bl.a. alder og mange aktiviteter i de enkelte klubber. Det er ikke 

nok, at hænge invitationer op i klubberne, men klublederne må opfordres til at agitere på 

klubaftener og evt. rette personlig henvendelse til potentielle deltagere. 



6. Distriktets økonomi 

 AS oplyser, at saldoen pt udviser 52.000 kr., og at der ikke har været ekstraordinære udgifter. 

 Hun opfordrer til, at oplysning om uddelte sølvpoint i de enkelte turneringer fremsendes 

hurtigst muligt efter en turnerings afslutning. 

 

7. Turneringsudvalget, tilmeldinger og DM for klubhold 

 Der er kun sendt invitation til distriktshold, hvor 5 hold er tilmeldt. Resten af distriktets 

turneringer afvikles i 2016, og der vil i løbet af november blive udsendt invitationer til åben 

par, damepar og klubhold, der falder i januar måned. 

   

 Finalen i klubhold afvikles 24 og 25. oktober med deltagelse af det vindende hold fra distrikt 

Storstrøm: Keld Larsen, Poul Larsen, Bodil og Flemming Haag, Turneringsklubben 

Midtsjælland. 

 

8. Uddannelsesudvalget, herunder Skolebridge i Haderslev 

 Orientering om temadagen vedrørende skolebridge i Haderslev må udskydes til næste møde. 

 Trine Binderkrantz oplyser, at hun gerne stiller sig til rådighed, hvis flere klubber har 

interesse i at arrangere en temadag. 

 

 Det oplyses, at alle klubber kan rette henvendelse til H.K. Sørensen, hvis man ønsker at 

arrangere en undervisningsdag om etik ved bridgebordet. Det er vederlagsfrit for klubberne, 

da DBf betaler alle udgifter til underviseren. 

 

9. Eventuelt 

 Næste bestyrelsesmøde afholdes den 19. marts 2016 kl. 15.00 hos AS. 

 

 Der afholdes Midtvejsmøde den 5. december 2015.11.09 

 

For referat 

Inge Nielsen 

  

  

 

 


