
 Referat fra bestyrelsesmøde den 2. marts 2018 

 

Til stede: Olaf Johansen, Hans Nielsen, Jørgen Holm, Ole Nielsen og Inge Nielsen. Annelise 

Simonsen er sygemeldt og Jesper Bøgh har meldt afbud. 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 18. august 2017 

Referatet godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Økonomi, herunder det rundsendte budget for 2018/19 

 Regnskabet udviser et overskud på kr. 170,- og en egenkapital på kr. 61.945,- 

 

 Budgettet for 2018/19 udviser et underskud på kr. 800,- 

 I budgettet er medregnet afholdelse af Damepar i 2018/19. 

 

 OJ sørger for afregning af kørselsgodtgørelse til bestyrelsens medlemmer. 

 

3. Generalforsamling den 14. maj 2018 i Nykøbing F. Bridgeklub 

 Irene Borre foreslås som dirigent. OJ retter henvendelse. 

 På valg: Inge Nielsen, Annelise Simonsen og Jesper Bøgh. 

Inge Nielsen villig til genvalg 

Annelise Simonsen udtræder af bestyrelsen på grund af sygdom. 

Jesper Bøgh er i tvivl om genvalg, da han ikke mener at bidrage nok til bestyrelsesarbejdet. 

 OJ retter henvendelse til ham med tilbud om overtagelse af kassererjobbet og deltagelse i 

turneringsudvalget. 

 

Valg af revisorer: Hans Otto Kristiansen (revisor) og Hans Jacob Petersen (revisorsuppleant) 

Begge forventes at være villige til genvalg. 

 

Valg til Kredsbestyrelsen: Hans Nielsen villig til genvalg. 

 

 Klubpartner Steen Løvgreen indbydes til generalforsamlingen, men tilbydes ikke punkt på  

 dagsordenen 

 

 Der afholdes formøde den 18/5 kl. 17.00 

 JH sørger for fortæring både til formøde og generalforsamling. 

 Det vides endnu ikke, hvem der kommer fra forbundet. 

 

4. Interdistriktssamarbejdet 

 Distrikt Øst/Vest og Storstrøm har et fint samarbejde både med hensyn til undervisning og 

turneringer, Der tilbydes hvert år kursus for turneringsledere, der er vel besøgte, ligesom der 

hvert år afholdes en fælles turnering for medlemmer med grønt kort. De sidste 2 år er endvidere 

afholdt Østdansk mesterskab for Mix-hold med stigende deltagerantal. 

  

 Der er fra distrikternes side ingen tvivl om, at man fremover skal afholde færre og færre 

arrangementer for forbundet, hvilket vil give plads for et tættere samarbejde med fælles 

turneringer, herunder nye typer af turneringer. Det nedsatte et udvalg, der består af 

repræsentanter fra alle 3 distrikter foreslår følgende struktur for det kommende samarbejde: 



Overordnet et koordineringsudvalg, 3 underudvalg, nemlig et undervisningsudvalg, et 

turneringsudvalg og et socialt udvalg. 

 Til næste møde i udvalget den 6. april vil ligge et oplæg herom til de kommende 

generalforsamlinger. 

  

5. Midtvejsmødet 

 Mødet blev afholdt 12/11-2017  

 deltagelse af Olaf Johansen og Inge Nielsen. 

 Der blev redegjort for den nye strategi- og forandringsproces herunder også 

personaleændringerne i sekretariatet. 

 Overgangen til det nye økonomisystem, e-conomics, der skal sikre bedre overblik og 

økonomistyring blev omtalt, og repræsentanterne drøftede den fremtidige procedure for gamle 

udestående beløb, der må afskrives som tab. 

 Budgettet for 2018/19 blev fremlagt med orientering om en række centrale budgetposter. 

 Endelig drøftede man ændring af DM par finaler, hvoraf fri tilmelding til seniorpar fastholdes 

endnu et år, ligesom der var tilslutning til fri tilmelding til damepar allerede fra 2018. Der vil 

senere blive taget stilling til en evt. omlægning af åben- og mixpar. 

 

6. Ny udviklings- og klubkonsulent. Hvorledes kan vi inddrage hende i vort distriktsarbejde 

 Det vides ikke på nuværende tidspunkt. 

 

7. Temadag om distrikternes rolle 

 Der afholdes en temadag den 11. marts 2018 i Middelfart, hvor man vil drøfte distrikternes 

 Fremtidige rolle i forbindelse med, at distriktsfinalerne forsvinder. Fra distriktet deltager Olaf 

Johansen og Hans Nielsen. 

 

8. Damepar 

 Damepar blev afviklet i Næstved med deltagelse af 2 x 10 par, der havde en hyggelig dag. 

 

9. Uddannelsesudvalget 

 Undervisningsdagen med Jacob Røn blev aflyst. 

 Udvalget har planer om en kursusdag i starten af den nye sæson, hvor de nye turneringsrelger 

gennemgås. 

 

10. Bank 

 Alle bestyrelsesmedlemmer underskriver og afleverer div. dokumenter til banken i forbindelse 

med Olaf Johansens overtagelse af kassererjobbet. 

 

11. Næste bestyrelsesmøde 

 Næste mødes afholdes den 18. maj 2018 kl. 15.00 hos OJ 

 

For referat 

Inge Nielsen 

 

 


