
 

Referat fra bestyrelsesmøde 31. maj 2018 kl. 15.00 

 

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

havde meldt afbud. 

 

1. Godkendelse af referat af 2. marts 2018 

 Referatet godkendt uden bemærkninger 

 

2. Referat fra generalforsamlingen samt evaluering af samme 

 Der var enighed om, at generalforsamlingen forløb tilfredsstillende med deltagelse af 19 

medlemmer, der repræsenterede 10 ud af distriktets 19 klubber. 

 Der blev afholdt formøde, hvor DBf.s repræsentant Bo Ulrik Munch deltog. 

 

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

 Formand: Olaf Johansen 

 Næstformand. Hans Nielsen 

 Kassserer: Jesper Bøgh 

 Sekretær. Inge Nielsen 

 

4. Nedsættelse af følgende arbejdsgrupper 

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

 Uddannelsesudvalget: Hans Nielsen (formand) og Jesper Bøgh 

 Appeludvalget: Jens Ulrik Fougt, Henrik Friis og Kirsten Kjær. (OJ retter henvendelse) 

 Interdistriktsudvalget: Olaf Johansen og Hans Nielsen 

 

5. Til interdistriktsamarbejdet vælges 2 repræsentanter til hver af de besluttende under-

udvalg  

 Styregruppe: John Maagaard, Hans Ringstrømm, Olaf Johansen, Per Egelund, Rudi 

Bjerregaard. 

 Underudvalg: 

 Turneringsudvalg: Ib Larsen, Otto Rump, Bo Ulrik Munch, Bo Lytzen, Rudi Bjerregaard 

 Undervisningsudvalg: Henning Madsen, Søren Pirjo, Steen Løvgreen, Per Egelund 

 Eventudvalg:  Hans Nielsen, André Michaelsen, Elsebeth Maagaard  

 

 Interdistriktsudvalget udarbejder kommissorium og plan for sæsonen på næste møde. 

 

6. Gå hjem møder 

BC3 igangsættes den 1. september men kan allerede nu downloades og køre sideløbende med 

BC2. For at lette overgangen til BC3 har de 3 distrikter valgt at afholde en række ”gå-hjem-

møder”, hvor der fokuseres på såvel forskelle som ligheder mellem de 2 systemer, samt hvilke 

fordele der vil være ved anvendelsen af den nye BC3. Forbundet har bevilget 15.000 kr. til 

denne aktivitet til de Østdanske distrikter. 

Der vil blive udsendt en oversigt over, hvor og hvornår disse møder afholdes. 

 

7. Bridgens dag den 26. august 2018 

 HN foreslår, at nærliggende klubber evt. laver et fælles arrangement. Dette vil gøre dagen 

mere synlig med evt. fælles annoncering og omtale i lokale medier.  



 JB tror ikke, at dette kan lade sig gøre. 

 Vi har ikke oversigt over deltagende klubber i distriktet. 

 

8.-9. Indlæg fra HN til klubleder- og repræsentantskabsmøde 

 Klubledermødet: 

For at gøre klubledermødet mere interessant og få flere til at deltage¨, foreslås det, at mødet 

indledes med et kursus i det nye lovstof med Jacob Duschek, herefter kommer distriktets og 

klubbernes input og der afsluttes med en god frokost og en lille bridgeturnering. 

 Der foreslås følgende dagsorden: 

 Kl. 10.00 – 11.30 Kursus med Jacob Duschek 

 Kl. 11.30 – 13.00 Indlæg fra distrikt og klubber 

 Kl. 13.00 – 14.00 Frokost 

 Kl. 14.00 - ???? Bridgeturnering 

 

 Repræsentantskabsmøde: 

 Mn kunne overveje at ændre distriktets regnskabsår til 1/1 – 31/12, da dette ville give 

mulighed for afholdelse af distriktets generalforsamling inden repræsentantskabsmødet. 

 Klubberne vil herved få mulighed for at fremkommemed deres kommentarer og input, som 

distriktets repræsentant kan tage med til repræsentantskabsmødet. 

 OJ undersøger, om en ændring af regnskabsåret kan lade sig gøre. 
  

10. Næste bestyrelsesmøde 

 Næste bestyrelsesmøde afholdes den 28. september 2018 hos OJ. 

 

11. Eventuelt 

 Der afholdes møde i turneringsudvalget den 11/6-2018 hos IN og ON. 

 

For referat 

Inge Nielsen 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


