
Referat fra bestyrelsesmøde den 24. marts 2017 kl. 15.00 

 

Med undtagelse af HN var alle til stede. 

 

1. Godkendelse af referat af 2. december 2016 

 Referatet godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Økonomi, herunder det rundsendte budget for 2017/18 

 AS fremlagde regnskab for 2016/17 og budget for 2017/18. 

 Regnskabet udviser et overskud på kr. 6.137,- og budgettet et overskud på kr. 200,- 

 

 Der foreslås uændret kontingent i 2017/18. 

 

3. Generalforsamlingen den 11. maj 2017 i Nykøbing F. Bridgeklub 

 Fra forbundet deltager DBf’s nye direktør Charlotte Fuglsang. 

  

 Som dirigent foreslås: 1) Irene Borre, 2) Poul Jakobsen. OJ retter henvendelse. 

 På valg: OSN, JH, HN og OJ. Alle villige til genvalg. 

 Som revisor forventes genvalg af Hans Otto Kristiansen og som revisorsuppleant af Hans 

Jacob Petersen. 

 

 HN valgt i år til kredsbestyrelsen og er villig til genvalg i 2017/18. 

 

 Der arrangeres formøde, hvortil Charlotte Fuglsang inviteres. OJ retter henvendelse. 

 

 Indbydelse udsendes 4 uger før generalforsamlingen, og forslag skal være indsendt senest  

 14 dage før. 

 

 Det aftaltes, at klubpartner Steen Løvgreen ikke inviteres særskilt og ikke skal have et punkt 

på dagsordenen. Han er naturligvis velkommen og kan tage ordet under eventuelt. 

 

4. Interdistriktssamarbejdet, herunder kursusaktiviteten, den fælles mixpar turnering og 

de rundsendte mødereferater. 

 De 4 distrikter har et glimrende samarbejde. 

 På mødet den 17. marts drøftedes bl.a.:  

Nyt kontingentsystem, som distrikterne ikke kan bakke op om, idet det nuværende tilgodeser 

de flittige bridgespillere og det nye vil komplicere kassererjobbet i klubberne. Det vides 

endnu ikke, om der stilles forslag herom til repræsentantskabsmødet. 

 

BridgeCentralen er forsinket og bliver muligvis ikke klar til den kommende sæson. 

Endvidere bliver udgiften til opgraderingen større end budgetteret. 

 

Dansk Bridge: Redaktionen overgår efter aftale med DBf til Christinas nye 

kommunikationsfirma. Om det bliver billigere og bedre vil tiden vise. 

Der var ikke tilfredshed med bladets indhold i de seneste numre. 

 

Juniorer: Man undrer sig stadig væk over de mange penge, der er budgetteret med, når man 

tager i betragtning, hvor få juniorer (50-70) der er i DBf’s medlemskreds. 



 

Organisationsdagen: Der var usikkerhed om, hvorvidt repræsentantskabsmedlemmer skal 

deltage. 

  

 Turneringslederuddannelsen: De 4 distrikter afholder kurser i Køge for 400,- kr. incl. 

fortæring. Det er gode kursus, der har fin søgning fra klubberne. 

 Modul 3 og 4 afvikles til oktober. Modul 5 afvikles indtil videre kun på Bridgefestivalen. 

 

5.  Midtvejsmødet 

 Referatet kan ses på distriktsforum. 

 Der blev fremlagt et fyldigt budgetmateriale. 

 Man efterlyste den tidligere udbedte handlingsplan for juniorerne. 

 Endvidere var der utilfredshed med, at materiale til skolebridge ikke var udsendt i tide. 

 

6. Ekstraordinær generalforsamling i Nykøbing F. Bridgeklub 

 Der er afholdt en ekstraordinær generalforsamling i klubben, der resulterede i valg af ny 

formand (Jørgen Holm) og ny bestyrelse. 

 

7. Hvad er bestyrelsens holdning til ”I takt med tiden” 

 Der er enighed om, at det er et godt initiativ, der har rejst en debat rundt om i klubber og 

distrikter. Det understøtter de 4 distrikters tidligere henvendelse til DBf, der umiddelbart ikke 

fik den store opbakning, og kan måske ændre nogle jyske distrikters syn på vores forslag. 

 

 Derimod fandt bestyrelsen ikke, at mesterpoint bør gøres til en frivillig ordning. 

 

 Distrikt Østsjælland og Bornholm afholder klubledermøder inden repræsentantskabsmødet 

vedrørende ”I takt med tiden” og distrikt Storstrøm overvejer udsendelse af spørgeskema til 

klubberne for at få klarhed over deres holdning. JB laver forslag til skema. 

  

8. Turneringsudvalget 

 Det er meget svært at få deltagere til distriktets turneringer, hvorfor vi desværre så os 

nødsaget til at aflyse Seniorpar (5 tilmeldte). Der er heller ikke den store tilslutning til Den 

landsdækkende handicapturnering og DM for begyndere, men de tilmeldte vil få tilbud om at 

spille turneringerne i Distrikt Vestsjælland. 

 

9. Uddannelsesudvalget 

  Der blev afholdt kursus i Næstved med Jacob Røn den 4. februar med et fint fremmøde. 

 

 HN planlægger at gentage kursusaktiviteten med Jacob Røn evt. på et højere niveau. 

 

10. Hvad skal vi gøre med klubledermødet efter den seneste aflysning 

 Vi afventer en tilkendegivelse fra klubberne på generalforsamlingen om, hvorvidt de har 

ønske om afholdelse af et møde. 

 

11. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste bestyrelsesmøde 

 Næste bestyrelsesmøde afholdes den 19. maj 2017 kl. 15.00 hos OJ. 

 

For referat Inge Nielsen 


