DISTRIKTØSTSJÆLLAND
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Onsdag d. 6 Maj 2015 kl. 19.00. Østsjællands Bridgecenter, Tigervej 14, 4600 Køge.

Referat
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Arne Ipsen – Arne Ipsen valgt.
Dirigenten konstaterer generalforsamlingen lovligt indvarslet.
2. Konstatering af stemmetal
Greve strand – 4 stemmer 1 fremmødt
Bridge 12 – 3 stemmer – 2 fremmødt
Gundsø – 3 stemmer – 3 stemmer – 1 fremmødt
Høje Tåstrup – 3 stemmer – 1 fremmødt
Jokeren – 3 – 1 fremmødt
Lejre – 5 stemmer – 1 fremmødt
Roskilde BK – 3 stemmer – 2 fremmødt
Roskilde Bridge 1945 – 3 stemmer – 2 fremmødt
Spar 2 – 2 stemmer – 1 fremmødt
Ruder es – 9 stemmer – 1 fremmødt
Ruder syv – 2 stemmer – 1 fremmødt
Østsj. Bk – 8 stemmer – 4 fremmødte
I alt 57 stemmer
23 tilstedværende.
3. Distriktsbestyrelsens beretning
Se særskilt bilag
Ingen bemærkninger til beretningen – godkendt med applaus
4. Regnskabet
Otto gennemgik regnskabet. Underskuddet på turneringer forklaredes bl.a. med

faldende tilslutning, hvilket har betydning for balancen i det efterfølgende regnskab.
Spørgsmål:
Benny klub 12 – forespurgte til om der var et formål med formuens størrelse.
Otto svarede, at der ikke har et specifikt mål, men at distriktet er meget villige til at
bruge af formuen til glæde for medlemsklubberne.
En del af formuen søges brugt til klub og medlemsorienterede aktiviteter, hvorfor
der kalkuleres med et underskud her.
Regnskab og budget fremlagt i særskilt bilag
5. Justering af og fastlæggelse af kontingent til distrikt og kreds
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent til Distrikt og Kreds 2.

6. Meddelelser fra DBF
Formand for DBF´s hovedbestyrelse – Nis Rasmussen var mødt frem til
generalforsamlingen.
Nyt fra HB.
Økonomien har det godt – der er overskud og styr på økonomien – driften er i
balance. Der forventes et mindre underskud i 2015 (183.000)
Kroen er afviklet.
Medlemsfremgang. Der satses på flere forskellige fronter for at øge tilvæksten af
medlemmer – primær målgruppe 50+
Nis Omtalte den gennemførte sundhedsundersøgelse – bridgespillets sammenhæng
med folkesundheden.
Tiltag omkring hvervning af nye medlemmer – udpegning af konkrete byer/områder,
hvor der realistisk kan findes grundlag for oprettelse af nye klubber, herunder om
der findes kvalificerede undervisere.
Gennemføre projekter til understøttelse af klubbernes mulighed for at fastholde nye
medlemmer.
Anerkendelse af uddannelse – bl.a certificering af turneringsledere. Det er en
anerkendelse i sig selv
CBI blev omtalt som en vigtig brik i bridgens imagepleje.
Skolebridge er i fulde omdrejninger under ledelse af Trine Binderkranz. Det er
vigtigt i forhold til at udbrede kendskab og interesse blandt de unge.

Dansk Bridgefestival i Svendborg gennemføres i flot samarbejde med erhvervsliv,
kommune og lokale bridgeklubber.
Bridgecentral er under fortsat udvikling med nye turneringsmoduler.
Nis understregede nødvendigheden af at få gnisten ind i klubberne igen bl.a. i form
af fornyelse (foryngelse) af de frivillige kræfter. Han efterlyste ideer til at få fat i de
lidt yngre spillere.
Der fulgte herefter en kort debat vedrørende hvervning samt om CBI og Bridge
Festival.
7. Forslag fra Distriktsbestyrelse, klubber eller enkeltpersoner
Ingen forslag fremkommet
8. Valg af distriktsbestyrelse
a. Formanden ikke på valg
b. Valg af bestyrelse (alle villige til genvalg)
Søren Pirmo, Bo Ulrik Munch, Otto Andersen og Thomas Binder genvalgt
9. Valg af revisorer og revisorsuppleant
Revisorer og suppleant villige til genvalgt
Allan Christiansen og Jan Gjermansen genvalgt som revisorer.
Henning Druedal genvalgt som revisorsuppleant
10. Valg af 2 medlemmer til DBF´s repræsentantskab
Bo er indvalgt i hovedbestyrelsen. Per og Søren valgt til DBF.s repræsentantskab
11. Valg af medlem til kredsbestyrelsen
Søren foreslås genvalgt.
Søren genvalgt
12. Eventuelt
Ingen bemærkninger.

