
Referat fra distriktets generalforsamling den 8. maj 2014 kl. 19.00 i Nykøbing F. 

 

Deltagelse af 28 medlemmer, der repræsenterede 12 ud af distriktets 18 klubber. 

 

Knud Erik Vedsted bød velkommen til Nykøbing F. Bridgeklub. 

 

Formanden bød velkommen og gik straks over til første punkt på dagsordenen. 

 

1. Valg af dirigent 

 Irene Borre foreslået og valgt. 

 Hun takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og alle 

 formalia overholdt. 

 

2. Konstatering af stemmer 

 Der blev foretaget optælling af stemmer for de fremmødte klubber. 

 

3. Distriktsbestyrelsens beretning 

 Distriktsbestyrelsens  og turneringsudvalgets beretninger blev  fremlagt af Olaf Johansen. 

 (Beretninger vedlagt) 

  

 Beretningerne blev taget til efterretning. 

 

 Kommentarer til beretningerne: 

  

 Distriktsbestyrelsens beretning indeholdt bl.a. en del mailkorrespondance vedrørende 

 sagsbehandlingen i sager vedrørende distriktshold, klubhold og seniorpar, hvilket flere i 

 forsamlingen ikke fandt relevant i en bestyrelsesberetning.  

 

 Jørgen Lyngsaa Larsen mener, at det vil være ærgerligt at nedlægge DM for begyndere og 

 klubspillere. 

 Jacob Kehl opfordrer bestyrelsen til at genoprette uddannelsesudvalget. 

 Olaf Johansen: Vi samarbejder med distrikt Øst- og Vestsjælland om uddannelse af 

 turneringsledere. 

 Christian Bredal har ikke haft tilfredsstillende oplevelser på kurser i Køge. 

 Jacob Kehl mente uddannelse af bridgespillere. 

 Karin Bech: Hvad har man gjort vedrørende oprettelse af uddannelsescentre. 

 Christian Bredal: Det er svært at hverve folk fra de uorganiserede klubber, når man kun kan 

 tilbyde dem broncepoint.  

 Jacob Kehl: Måske skal vi bruge kræfterne på gymnasier i stedet for Ældre Sagen. 

  

4. Aflæggelse af årsregnskab 

 Annelise Simonsen gennemgår det udleverede regnskab, der udviser et overskud på kr. 8.796,- 

og en egenkapital på kr. 49.493,- 

 

 Der er ingen bemærkninger til regnskabet, som herefter godkendes. 

 

5. Fastsættelse af kontingent til distriktet 

 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 15 kr. pr. medlem. 

 Dette godkendes. 

 

6. Meddelelser fra Danmarks Bridgeforbund 

 Henrik Friis: 



 Tak til Preben Boysen for en kæmpe indsats i 51 år i Kredsbestyrelsen 

 Herefter kom han ind på følgende arbejdsområder: 

 

 Økonomi:  

 DBf har i år et overskud på 1.711.000 kr., hvoraf overskuddet på kroen udgør 980.000 kr. 

  

 Festival flytter på grund af pladsmangel i Vingsted til Svendborg.  

 10/7 afholdes jubilæumsturnering og fest i anledning af DBf´s 75 års fødselsdag. 

 Pt tilmeldt 78 hold til Vinoble. 

 

 Skolebridge: Den nye skolereform åbner mulighed for at få bridge på skoleskemaet. 

 Der er udarbejdet undervisningsateriale, ligesom der er lavet en folder rettet mod 

skolebestyrelser og forækdre. Håber på samarbejde med de lokale bridgeklubber. 

 DBf prioriterer juniorer. 

 

 Frivillige: Henrik Friis takker alle frivillige for deres store arbejde og oplyser, at en 

projektgruppe arbejder på at gøre klubberne, distrikterne og forbundet bedre rustet til at 

understøtte det frivillige arbejde. 

 

 Medlemsnedgang: Der har desværre været en medlemsnedgang på 460 i 2013. 

 Gennemsnitsalderen er 67 år. 

 Der skal gøres et stort arbejde for at tiltrække nye medlemmer, ligesom lærerne på 

undervisningshold skal gøre det attraktivt for kursisterne at fortsætte i klubben og deltage i 

turneringer. 

 

 Vedtægter: Der er udarbejdet forslag til en total gennemskrivning af vedtægterne. De 

væsentligste ændringer omfatter bl.a.: Brug af substitutter, der ikke er medlem af klubben men 

medlem af en anden DBf-klub, mulighed for at spille uden at være medlem, femrykning af 

repræsentantskabsmødet samt intet vedtægtsmæssigt krav om at hovedbestyrelsen skal 

nedsætte et forretningsudvalg. 

 

 Kommentarer til ovennævnte: 

 På forespørgsel oplyser Henrik Friis, at DBf ikke skelner mellem aktive og passive 

medlemmer. 

 Kerstin Wiedbrecht: Kunne man gøre en indsats over for folk med anden kultur? 

 Er afprøvet i Århus uden succes. 

 Jørgen Holm: Vedtægtsændringen om at substitutter kun må spille 3 gange vil være umulig at 

håndtere i klubberne. 

 Henrik Friis mener ikke, at ændringen bliver godkendt på repræsentantskabsmødet. 

 

7. Forslag fra distriktsbestyrelse, klubber eller enkeltmedlemmer 

 Der er modtaget 2 forslag, hvoraf det ene behandles under pkt. 8. 

 

 Hans Nielsen stiller forslag om ændring af turneringsformen for distriktshold, således at man 

fremover udbyder turneingen i 2 rækker med op- og nedrykning. 

 

 Jacob Kehl  bryder sig ikke om op- og nedrykning. Synes det vil være fint med en B-række, 

men man bør frit kunne vælge, hvilken række man ønsker at spille i. 

 

 Henrik Friis: Der skal agiteres kraftigt for turneringer i klubberne – ikke kun ved opslag. 

 Olaf Johansen: Turneringsudvalget vil arbejde videre med forslaget. 

 



8. Valg til bestyrelsen 

 Poul Bryde Jakobsen, Annelise Simonsen og Inge Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen. 

 Bo Lytzen ønsker at træde ud af bestyrelsen uden for tur af helbredsmæssige grunde, og 

bestyrelsen foreslår Hans Nielsen som nyt medlem. 

 Hans Nielsen blev valgt for et år. 

 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Hans Otto Kristiansen og Hans Jacob Petersen blev genvalgt som henholdsvis revisor og 

revisorsuppleant. 

 

10. Valg af medlemm(er) til DBf´s Repræsentantskab 

 Olaf Johansen valgt. 

 Bestyrelsen har udpeget Inge Nielsen som ekstra ledsager. 

 

11. Valg af medlem(mer) til Kredsbestyrelsen 

 Da Preben Boysen efter mere end 50 år i bestyrelsen ikke ønsker genvalg, anbefaler 

 bestyrelsen Flemming Haag som nyt medlem. Flemming Haag valgt. 

 

12. Eventuelt 

 Pga forslag om Jacob Kehl som nyt bestyrelsesmedlem, udtaler han, at han som formand for 

 en klub ikke ønsker at gå ind i distriktsbestyrelsen. 

 

 Flemming Haag: Mener ikke at bestyrelsesmedlemmer bør figurere i appeludvalget. 

 Endvidere vil han undersøge, om bestyrelsens beretning og regnskabet skal godkendes af 

 forsamlingen. 

 Bestyrelsen tager det til efterretning og vil selv gennemgå de gældende vedtægter herunder 

 punktet generalforsamling. 

 

Hermed sluttede generalforsamlingen, og Irene Borre takkede for god ro og orden. 

Olaf Johansen takkede Irene Borre for god ledelse, Preben Boysen for sit mangeårige arbejde i 

kredsbestyrelsen, samt Bo Lytzen for sin indsats i distriktsbestyrelsen. 

 

Han takkede endvidere Henrik Friis, og ønskede til slut Marianne Hammer og Aase Andersen til 

lykke med deres 1. plads i B-rækken i Seniorpar. 

 

Generalforsamlingen afsluttedes med et par stykker smørrebrød og hyggeligt samvær. 

 

For referat 

Inge Nielsen 

  

 

 

 

 


