
Referat fra bestyrelsesmøde den 20. maj 2016 kl. 15.00 

 

Mødet blev afholdt hos Olaf Johansen. 

 

Til stede: Olaf Johansen (OJ), Jørgen Holm (JH), Annelise Simonsen (AS), Jesper Seidelin Bøgh 

(JSB), Hans Nielsen (HS), Ole Smith Nielsen (OSN) og Inge Smith Nielsen (ISN). 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet 11/3-2016 

 Efter ændring af mødedato blev referatet godkendt uden yderligere bemærkninger. 

 

2. Referat fra generalforsamling samt evaluering af samme 

 Referatet blev godkendt uden bemærkninger. Referatet er endvidere godkendt af dirigenten. 

 

 Generalforsamlingen forløb i god stemning, der blev krydret af Nis Rasmussens positive 

 fremlæggelse af det fremtidige arbejde i DBf i samarbejde med distrikter, klubber og 

 medlemmer. 

 Bestyrelsen lagde i sin beretning op til, at medlemmerne tog stilling til følgende 2 punkter: 

 1) Ønsker klubberne at bibeholde det årlige klubledermøde 

 2) Skal distriktet uanset indførelse af fri tilmelding til Seniorpar, stadig afholde en  

  distriktsturnering i denne disciplin. 

 

 Ad 1) Da der var flere positive tilkendegivelser, og da bestyrelsen finder det vigtigt af hensyn 

 til  samarbejdet i distriktet, overvejes det at afholde et klubledermøde den 5. november kl. 10.00 

 i Nykøbing F. Bridgeklub. Ved sæsonstart vil klubberne modtage meddelelse om mødet, og 

 distriktet forventer herefter tilbagemelding fra klubberne, dels om de har lyst til at deltage, og 

 dels forslag til emner de ønsker behandlet. 

 

 Ad 2) Det blev besluttet, at distriktet på trods af fri tilmelding til Seniorpar som en 

 prøveordning vil afholde denne distriktsturnering i den kommende sæson. Turneringen afvikles 

 i én række, og vil være betinget af tilmelding af min. 20 par. De 4 første par vil blive præmieret 

 med startindskud til DM i Svendborg, naturligvis under forudsætning af deltagelse samt 

 tilhørsforhold til distriktet. 

 

 Det blev endvidere besluttet, at klubkonsulenten ikke fremover skal deltage i formødet til 

 generalforsamlingen, samt at han efter ønske tilbydes et 5-minutters indlæg under eventuelt. 

 Dagsordenen til generalforsamlingen ændres i overensstemmelse hermed. 

 

3. Bestyrelsens konstituering: Valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær 

 Bestyrelsens konstituerede sig således: 

 Formand Olaf Johansen, næstformand Hans Nielsen, kasserer Annelise Simonsen og sekretær 

 Inge Nielsen. 

 

4. Nedsættelse af arbejdsgrupper 

 Turneringsudvalg: Jørgen Holm (formand), Olaf Johansen, Ole Nielsen og Inge Nielsen 



 Uddannelsesudvalg: Hans Nielsen (formand), Jesper Bøgh og Ole Nielsen 

 Appeludvalg: Jens Ulrik Fougt, Henrik Friis og Kirsten Kjær (OJ tager kontakt). 

 Interdistriktsudvalg: Olaf Johansen og Inge Nielsen 

 

5 Afholdelse af kommende interdistriktsmøde i Køge den 28/8-2016 

 Det årlige interdistrisktsmøde afholdes i Køge den 28. august og alle bestyrelsens medlemmer 

 er velkomne. OJ samler tilmeldinger. 

 

6. Drøftelse af muligt klubledermøde samt fastsættelse af næste generalforsamling 

 Muligt klubledermøde er behandlet under pkt. 2 

 

 Næste generalforsamling fastsættes til 11. maj 2017 i Nykøbing F. 

 

7. Fastsættelse af næste møde i udvalg og bestyrelse 

 Næste bestyrelsesmøde afholdes 25. november 2016 kl. 15.00 hos Jørgen Holm 

 

 Turneringsudvalget afholder møde den 16. juni kl. 13.00 hos ON og IN. 

 

 Næste møde i uddannelsesudvalget ikke fastsat. 

 

8. Eventuelt 

 Bridgens Dag: Det skal fremgå af klubbernes hjemmeside, hvilke klubber i distriktet, der 

 afholder Bridgens Dag. IN sender erindringsskrivelse til klubberne herom. 

 

 På forespørgsel oplyses det, at distriktet ikke umiddelbart har planer om at betale for 

 annoncering i dagbladene af Bridgens Dag. 

 

For referat 

Inge Nielsen 

 

 

 


