
Referat fra distriktets generalforsamling den 7. maj 2015 kl. 19.00 i Nykøbing F. 

 

Deltagelse af 23 medlemmer, der repræsenterede 12 ud af distriktets 20 klubber 

. 

Formanden bød velkommen til alle fremmødte og specielt til DBf’s nye formand Nis Rasmussen. 

 

Vi gik herefter over til 1. punkt på dagsordenen. 

 

1. Valg af dirigent 

 Christian Bredal blev foreslået og valgt. 

 Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og 

beslutningsdygtig, ligesom den udsendte dagsorden var i overensstemmelse med vedtægterne. 

 

2. Konstatering af stemmer 

 Antallet af stemmer samt stemmeberettigede pr. klub: 

 BK af 1950 Vordingborg (Poul Bryde Jakobsen) 3, BK Præstø (Benny Jakobsen) 3, Faxe BK 

(Karin Bech) 3, Maribo BK (Ann Drachmann) 3, Nakskov BK (Ellen Bredal Nielsen) 3, 

Nykøbing F. BK (Knud Erik Vedsted) 7, Næstved BK (Hans Nielsen) 9, Rødby BK (Per 

Smidt) 3, Sakskøbing BK (Annelise Simonsen) 1, Vordingborg BK af 1974 (Hardy Hollerup 

Mikkelsen) 5, Væggerløse BK (Lis Svendsen) 2 og Vestlollands BK (Mogens Ekstrøm) 4. 

 

 Dirigenten tilføjede til orientering, at distriktsbestyrelsens beretninger ikke skal godkendes  s 

men tages til efterretning i modsætning til regnskabet, der skal godkendes af forsamlingen. 

  

3.  Distriktsbestyrelsens beretning 

 Olaf Johansen fremlagde distriktsbestyrelsens samt turneringsudvalgets beretninger, der blev 

taget til efterretning uden bemærkninger. 

 

 Uddannelsesudvalgets beretning blev fremlagt af Hans Nielsen, der samtidig benyttede 

lejligheden til at beklage det ringe arbejdsforløb i den forgangne sæson. 

  

 Der blev udtrykt tilfredshed med, at en eventuel fælles undervisningsdag vil blive afviklet 

 både nord og syd for Strømmen.  

 

 Karin Bech: Man kunne evt. have inddraget deltagelsen i skolebridge i beretningen. 

 

 Beretningen blev herefter taget til efterretning. 

 

4. Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse 

 Annelise Simonsen gennemgår det udleverede regnskab, der udviser et overskud på  

 kr. 2.292,- samt en egenkapital på kr. 51.785,-  

 

 Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

5. Fastlæggelse af kontingent til distriktet 

 Annelise Simonsen foreslår på bestyrelsens vegne uændret kontingent på 15 kr. pr. medlem. 

 Forslaget blev godkendt. 

 



6. Meddelelser fra Danmarks Bridgeforbund 

 DBf’s nye formand Nis Rasmussen nævnte kort den økonomiske situation, hvor 2014 har 

givet et overskud på 319.000 kr., hvorefter han gik over til primært at belyse den nuværende 

og kommende medlemssituation samt de igangsatte projekter fra DBf’s side. 

 Der har i 2014 været en medlemsnedgang på 22 medlemmer i modsætning til 2013, hvor 

nedgangen var på 460 medlemmer – et positivt resultat men en stor udfordring for de 

kommende år. 

 Hvordan får vi nye medlemmer og hvilken målgruppe skal der satses på? 

 Er skolebridge vejen frem? 

 Er klubberne i stand til at optage nye medlemmer? 

 

 DBf har startet et medlemsprojekt, hvis primære formål er øge antallet af 50-60 årige i 

klubberne. Dette formål har afstedkommet følgende delprojekter: 

 

 Hovedbestyrelsen (HB) var ikke imponeret af Reklamekonsulentens præsentation af 

Imageprojektet på Midtvejsmødet. Derfor besluttede HB straks efter, at Imageprojektet blev 

ændret til et Hverveprojekt rettet mod de 50 – 60 årige. Nis bemærkede, at denne helt 

afgørende ændring vist ikke var blevet kommunikeret særligt godt – hvis overhovedet – til 

deltagerkredsen på Midtvejsmødet og medlemskredsen. 

 

 Sundhedsundersøgelse: For at få dokumentation for bridgens sundhedsfremmende effekter. 

 

 Hverveprojekt i 20 udvalgte byer, der skal afdække hvilke byer, der har kvalificerede 

undervisere. 

  

 Benny Jakobsen vil meget gerne oprette et undervisningshold men mangler en lærer. 

 Steen Løvgreen tilbyder at være behjælpelig, evt. kan man etablere fælles undervisning. 

 

 Klubprojekt: Hvor klubberne i de udvalgte byer skal inddrages og sættes i stand til at 

fastholde nye medlemmer. 

 

 Også skoleprojektet er en vigtig del for at sikre bridgens fremtid. 

 

 Medlemsprojektet kan ikke gennemføres af DBf alene, men må ske i samarbejde med 

distrikter og klubber, og hvor alle må være villige til at satse både tid og penge. 

 

 Per Smidt oplyser, at han har været uenig i bestyrelsens kritik af de anvendte midler til skole- 

og ungdomsprojekter. 

 

 Olaf Johansen glæder sig over, at ovennævnte projekter er helt i tråd med det af de 4 distrikter 

stillede forslag til repræsentantskabsmødet. 

  

7. Forslag fra distriktsbestyrelse, klubber eller enkeltmedlemmer 

 Der er ikke indkommet forslag 

 

8. Valg af distriktsbestyrelse 

 Olaf Johansen, Hans Nielsen og Ole Smith Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen. 

 Knud Erik Vedsted ønskede ikke genvalg, og bestyrelsen foreslog Jørgen Holm som nyt 

medlem. 



 Jørgen Holm blev valgt for 2 år. 

 

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

revisorsuppleant for 1 år. 

 

10. Valg af medlem(mer) til DBf’s Repræsentantskab 

 Olaf Johansen med stemmeret og Inge Smith Nielsen uden stemmeret. 

 

11. Valg af medlem(mer) til Kredsbestyrelsen 

 Bestyrelsen foreslår Hans Nielsen 

 Jørgen Lyngså Larsen og Karin Bech: Har Flemming Haag trukket sig, og i benægtende fald, 

hvorfor ønsker bestyrelsen efter kun et år at foreslå et nyt medlem? 

 Olaf Johansen: Der har været samarbejdsproblemer mellem Flemming Haag og de øvrige 

medlemmer af kredsbestyrelsen, og da man vælges for et år ad gangen, har 

distriktsbestyrelsen valgt at tage konsekvensen heraf og foreslå et nyt medlem. 

 

 Karin Bech mener, at der bør vælges en person uden for bestyrelsen til Kredsbestyrelsen og 

stiller sig til rådighed. 

 

 Der foretages herefter skriftlig afstemning. Karin Bech får 17 stemmer, Hans Nielsen 29. 

 Hans Nielsen er herefter valgt. 

 

12. Eventuelt 

 Klubkonsulent Steen Løvgreen starter med at rose distriktet for at have etableret et årligt 

klubledermøde. Han meddeler, at alle distrikter nu har fået tilknyttet en klubkonsulent, der 

fungerer som bindeled og frit og kvit står til rådighed for distriktets klubber med råd og 

vejledning. Distriktets hjemmeside har fået et nyt link ”klubkonsulent”, der løbende vil blive 

opdateret. 

 Med hensyn til undervisning oplyste han, at man på DBf’s hjemmeside kan finde et 

Danmarkskort med angivelse af, hvor der er etableret undervisning. 

 Der arbejdes på at højne standarden af bridgelærere, og uddannelsesudvalget stiller sig gerne 

til rådighed ved etablering af kursusdag for 10-12 personer. Han opfordrer endvidere 

klubberne til at skærpe interessen for bridgelæreruddannelsen, der nu udbydes til ren kostpris. 

 

 Han nævnte endvidere skolebridge, hvor distriktet for at skabe interesse kunne invitere 

klubberne til et orienteringsmøde med Trine Binderkrantz. 

 

 Olaf Johansen takkede Steen for indlægget og oplyste, at indlæg fra klubkonsulenten 

fremover vil blive et punkt på dagsordenen til generalforsamlingen. 

 

Hermed sluttede generalforsamlingen og Christian Bredal takkede for god ro og orden.  

 

Olaf Johansen takkede Knud Erik Vedsted for hans mangeårige virke og store arbejde for distriktet 

samt Christian Bredal for myndig og god ledelse. 

 

Vi afsluttede med et par stykker smørrebrød og hyggeligt samvær. 

 

For referat 



Inge Nielsen 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

 

  

   

 

  

  

  

  

  

   

 

 


