
Referat fra bestyrelsesmøde den 28. marts 2014 kl. 13.00 

 

Mødet blev afholdt hos Poul Bryde Jakobsen. 

 

Med undtagelse af Ole S.N. var alle til stede. 

 

1. Godkendelse af referat fra 11. oktober 2013. 

 Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Økonomi, herunder budget for 2014/15 

 AS gennemgik regnskabet, der udviser et overskud på ca. 4.100 kr., samt budgettet for 

 2014/15, hvor der forventes et overskud på 3.300 kr. Distriktets egenkapital er ca. 63.300 kr. 

 Der var enighed om, at regnskabet ikke lægges på hjemmesiden. 

 

3. Generalforsamlingen den 8. maj 2014 kl. 19.00 

 Generalforsamlingen afholdes som sædvanlig i Nykøbing F. Bridgeklub, og indkaldelse 

 fremsendes til klubberne samt lægges på hjemmesiden senest 4 uger før. 

 Preben Boysen har givet tilsagn om at være dirigent. Irene Borre foreslås som reserve. 

 ISN, AS og PBJ er på valg til bestyrelsen og er villige til genvalg. 

 Revisor Hans Otto Kristiansen og revisorsuppleant Hans Jacob Petersen er begge på valg og 

 villige til genvalg. 

 Da Preben Boysen ikke ønsker genvalg til kredsbestyrelsen, foreslår bestyrelsen OJ som nyt 

 medlem. 

 

 Problemer i relation til passive medlemmer vil ikke blive berørt på generalforsamlingen. 

 

4. Interdistriktssamarbejdet, herunder kursusaktiviteten for 2014/15 

 OJ: Samarbejdet fungerer rimelig godt. 

 Der var enighed om, at den af forbundet foreslåede ændring af kontingentstrukturen ikke 

 vil være hensigtsmæssig, idet det vil blive alt for kompliceret for klubberne af administrere. 

 Endvidere fandt man, at dagsordenen til Midtvejsmødet burde have indeholdt punkter om 

 opfølgning på målsætningen for tilgang af medlemmer, juniorstrategien, salg af kroen og det 

 kommende lejemål. 

 

 Der udbydes i den kommende sæson følgende 3 kurser: 

 6/9-14: Kursus for tuneringsledere omkring BridgeCentralen 

 7/9-14: ”Bruch up” kursus for turneringsledere på niveau 1-2 

 14/9-14 Kursus for turneringsledere niveau 3, der afsluttes med certificering. (Deltagelse i 

 dette kursus kræver, at deltagerne er fortrolige med niveau 1 og 2 samt har erfaring som 

 turneringsleder). 

 

 Alle kurser afholdes i Køge og forestås af Per Egelund og Bo Munck, der modtager alle 

 tilmeldinger. 

 

 Prisen pr. modul er uændret 400 kr., og der gives 25% rabat pr. person ved deltagelse i flere 

 kurser.  

 

  



5. Midtvejsmødet 

 Referatet fra mødet ligger på distriktsforum, hvorfor OJ kun uddybede enkelte punkter. 

 

 Forslag om en evt. ændring af kontingentstrukturen blev ikke positivt modtaget. 

 

 Årets regnskabsresultat forventes at blive godt 1,7 mill. Kr. 

 

 Kroen er solgt, og man har indgået lejemål i Herlev med stor rabat de første 3 år. Til 

 gengæld betaler DBf selv istandsættelsen. 

 

 Bridgefestivalen er flyttet til Svendborg pga pladsmangel. 

 

 Skolebridgeprojektet: Flemming Hedegaard Rasmussen fremlagde projektgruppens oplæg 

 til, hvorledes man evt. kunne etablere skolebridge. Gruppen har forberedt en folder til 

 skolerne og vil gennemføre 3 pilotprojekter, hvor det udarbejdede materiale afprøves. 

 

 Folkemødet på Bornholm. DBf deltager først i 2015, idet det ikke har været muligt at få en 

 ordentlig teltplacering i 2014. 

 

6. Projekt mod uorganiserede klubber 

 Det er desværre ikke lykkedes at finde en person, der vil være distriktets klubkonsulent. 

 Det bliver derfor klubbernes egen opgave at tiltrække spillere fra de uorganiserede 

 klubber. 

 

7. Turneringsudvalget, herunder afvikling af distriktshold, klubhold og seniorpar 

 Distriktshold: Kun tilmelding af 6 hold. 

 

 Det er blevet oplyst, at den ansvarlige spillede med på det ene hold. Dette bør ikke finde 

 sted, medmindre den ansvarlige er tilmeldt holdet. 

 

 Klubhold: Tilmelding af 10 hold. 

 Det ene hold bestod af spillere, der var indmeldt som passive medlemmer i Næstved 

 Bridgeklub. 

 Der har været en del brevveksling med spillere fra et andet deltagende hold, distriktet og 

 forbundet, da det andet hold ikke mente, at de passive medlemmer var tilmeldt Næstved 

 Bridgeklub inden for tidsfristen. Dette blev imødegået af både klub, distrikt og forbund, men 

 holdet valgte senere at trække sig fra turneringen. 

 

 Seniorpar: Afviklingen af denne turnering var desværre ikke tilfredsstillende. 

 Forskellige uregelmæssigheder (plancher og BridgeMate stemte ikke overens, og resultatet 

 af turneringen blev afgjort efter 12 runder i stedet for 14) samt en turneringslederafgørelse 

 medførte en del appeller. 

 

 Disse er nu blevet behandlet af appeludvalget, og afgørelserne er sendt ud til de implicerede 

 parter. 

 

 KEV oplyser, at næste sæsons distriktsturneringer stadig kan foregå i Nykøbing F. 

 Bridgeklub, men at han ikke længere ønsker at være ansvarshavende. 



 

8. Kommunikationsudvalget 

 IN overvejer en ny distriktshjemmeside, som Keld Jensen fra Nordjylland vil være 

 behjælpelig med. Da det er et stort arbejde etablere en ny hjemmeside, ønsker hun en 

 tilkendegivelse af, om den nuværende hjemmeside er tilstrækkelig informativ. 

 Bestyrelsen overlader afgørelsen til kommunikationsudvalget. 

 

 Inden generalforsamlingen fjernes den ene af de bestående hjemmesider. 

 

9. Uddannelsesudvalget 

 Udvalget er henlagt under Interdistriktsudvalget 

 

10. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste bestyrelsesmøde 

 Næste møde er fastsat til 22. maj 2014 k. 13.00 hos BL 

 

 Bestyrelsen ser ikke noget til hinder for, at OJ opstiller til valget som Kritisk revisor, selv 

 om han i forvejen er revisor for Bridgefonden. 

 

 De manglende flasker til vinderne i Seniorpar skal uddeles på generalforsamlingen. 

 

For referat 

Inge Nielsen 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 


