DISTRIKTØSTSJÆLLAND
REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 2. MAJ 2018

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Konstatering af stemmetal
3. Distriktsbestyrelsens beretning
4. Regnskabet
5. Justering af og fastlæggelse af kontingent til distrikt og kreds
6. Meddelelser fra DBF
Vi får besøg fra DBf´s hovedbestyrelse.
7. Forslag fra Distriktsbestyrelse, klubber eller enkeltpersoner
8. Valg af distriktsbestyrelse a. Valg af formand (modtager genvalg)
b. Valg af bestyrelse (alle villige til genvalg)
9. Valg af revisorer og revisorsuppleant
10. Valg af 2 medlemmer til DBF´s repræsentantskab
11. Valg af medlem til kredsbestyrelsen
12. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent
Per Egelund bød velkommen, og en særlig velkomst til DBF´s repræsentant Anna
von Lowzow.
Bestyrelsen foreslog Claus Hylling Christensen som dirigent. Han blev valgt og
konstaterede forsamlingens lovlighed.
Ad 2. Konstatering af stemmetal
Der var 65 stemmer til stede, repræsenteret af 25 personer og 14 klubber

Ad 3. Distriktsbestyrelsens beretning

Dirigenten overdrog ordet til bestyrelsens formand Per Egelund, som
aflagde følgende beretning:
Som i de tidligere sæsoner, startede den valgte bestyrelse arbejdet med at
afholde et bestyrelsesseminar, hvor der blev set tilbage på det forgangne
år, og lagt planer for det kommende.
På mødet konstituerede bestyrelsen sig selv, og da formanden vælges på
distriktets generalforsamling, omfattede konstitueringen (gen)valg af Søren
Pirmo som næstformand, Otto Andersen som kasserer, Bo Ulrik Munch
som turneringssekretær og Rudi Bjerregaard som sekretær.
Da Thomas Binder efter mange års frivillig indsats, ønskede at træde af,
blev Rudi Bjerregaard opfordret til at overtage ansvaret for distriktets IT,
hvilket Rudi indvilligede i.

Nye medlemmer
Vi har i det forløbne år igen stort set formået at fastholde medlemstallet,
hvilket i dagens situation må anses som relativt tilfredsstillende.
Jeg bliver her nødt til at gentage sidste års indlæg, der var som følger:
Vi må nok se i øjnene at vore medlemmer bliver ældre og ældre, og derfor
vælger ikke at gå ud om aftenen, men derimod søger hen mod klubber
hvor der spilles om dagen, her helt typisk ældresag og golfklubber.
På årets klubledermøder, der stadig bliver godt besøgt, har vi kunnet
konstatere at en række klubber hverken har lokaler eller undervisere til at
oplære nye spillere, til at spille om eftermiddagen.
Det er vigtigt at etablere et uddannelsesberedskab for nye interesserede,
da tilgang af nye medlemmer til vore klubber er en absolut nødvendighed,
ligesom det er nødvendigt at have et beredskab, set i lyset af DBf’s
satsning omkring markedsføring af bridgen, herunder Bridgens dag.

Bestyrelsen har tidligere tilkendegivet at ville støtte klubberne i det omfang
det er muligt, da vi finder det nødvendigt at få en større medlemsfremgang
i distriktet.
Vi kan desværre notere at der ikke har været efterspørgsel efter en sådan
støtte i den forgangne sæson, og vi vil derfor endnu en gang opfordre
klubberne til at henvende sig, dersom I mener at vi kan være til nogen som
helst form for hjælp i forbindelse med at skaffe nye medlemmer.

Uddannelse
Vi har i sæson 2017 – 2018 udelukkende tilbudt turneringslederkurser,
herunder Modul 1 – 2 – 3, for klubturneringsledere, samt Modul 4, der kan
betragtes som dels overbygning på klubturneringslederuddannelsen, og
dels som indgangen til forløbet for Kreds- og Distriktsturneringsledere.
Desuden har vi haft ”premiere” på Modul 5, hvor der deltog 9 kursister.
I forbindelse med overgangen til de nye love, gældende fra 01. juli, 2017,
har vi afholdt gå-hjem-møder, som har været godt besøgte.
Pr. 01. september 2018, skal alle klubber overgå til BC3, hvilket bliver helt
nødvendigt, da der fra denne dato ”slukkes” for det nuværende BC2.
BC3 har været under test det seneste år, og det er nu besluttet at tiden er
moden til at tage den i brug, hvilket betinger at alle klubber overgår på
samme tidspunkt.
Det er oplyst fra såvel DBf som testerne, at dersom man er bruger af BC2,
så vil man uden problemer kunne navigere i BC3.
BC3 indeholder foruden BC2’s funktioner, en række nye funktioner og
mulig-heder, som DBf har forventninger om, vil falde i god jord hos
klubberne.
Selvom det forlyder at overgangen til BC3 vil være problemfri, har vi i
distriktet besluttet at afholde gå-hjem-møder i august måned, hvor vi
specielt vil fokusere på forskellene mellem BC2 og BC3, samt hvilke nye
funktioner der er tale om.

Der vil foruden blive frigivet en del oplysningsmateriale, over sommeren,
ligesom der i forbindelse med festivalen i Svendborg vil blive afholdt
instruktionsmøder.

Distrikternes nye rolle
Efter det afholdte fællesmøde om distrikternes rolle d. 11. marts, mellem
repræsentanter for distrikterne og DBf, står det nu helt klart, at distrikterne
fortsat vil have en central rolle at spille, såvel overfor klubberne og deres
medlemmer, som overfor DBf.
Det var også et resultat fra mødet, at de enkelte distrikter selv skulle finde
den endelige form for rolle og det helst en rolle, der understøtter og
supplerer klubberne i det daglige og på den måde er med til at reducere
behovet for kontakt til DBf’s sekretariat.
Det lå ligesom i luften, at distrikterne kunne være første valg, når en klub
havde et problem og at distrikterne opbyggede et beredskab omkring
rådgivning indenfor de fleste aspekter omkring klubbernes liv.
I vores distrikt finder vi denne rolle helt naturlig at tage på os og vi har
allerede gennem vort samarbejde med distrikterne Storstrøm,
Vestsjælland og Bornholm taget hul på denne udvikling gennem en række
fælles møder.
Udover at være en form for hjælpere for vores klubber har samarbejdet
været fokuseret på følgende 3 hovedområder:
1. Turneringer, udvikling, nye og fælles
2. Undervisning, afholdelse og koncepter
3. Det sociale, besøg og events
Det er vores overbevisning, at der ligger mange muligheder i ikke alene at
udvikle disse 3 områder indenfor distriktet selv, men også i at udvikle disse
områder i vores distriktssamarbejde.
Vi har foretaget en SWOT-analyse af situationen, og den viser at nogen af
styrkerne i distrikterne er det frivillige arbejde samt kontakten til klubberne.
Disse to styrker bliver udvidet ved et samarbejde.
Samarbejde vil også frigive resurser til en vores svagheder, nemlig
produktudvikling.

Analysen er lavet ud fra vort eget distrikt, men vi tror, at efter en analyse
for de øvrige samarbejdende distrikter vil vi kunne øge styrkerne, kunne vil
minimere og eventuelt fjerne svaghederne og kunne realisere
mulighederne.
Vi har vedlagt vores analyse i summeret form, ligesom vi har vedlagt en
oversigt over hvorledes vi vil ”tackle” distrikternes klubber, i forbindelse
med nødvendigheden af deres deltagelse, i etableringen af vores nye rolle.

Interdistrikt samarbejdet
Som nævnt i foregående afsnit, vil der være godt grundlag for et videre
samarbejde, herunder fælles fokus og indsats i forbindelse med
distrikternes nye roller.
Vi vil herudover fastholde vort samarbejde omkring turneringer, samt de
årlige samlede interdistriktsmøder, hvor de 4 bestyrelser mødes og
udveksler ideer og erfaringer omkring hvad der rør sig i distrikterne.

Turneringer
Turneringsdeltagelsen i den forløbne sæson har haft en nedadgående
tendens, idet nogle turneringer har haft stærk nedgang, hvorimod andre
har haft en særdeles tilfredsstillende fremgang.
Vi har forsøgte os i sæson 2016 – 2017 med en ny holdturnering, som vi
kaldte ”Østdansk Mixed holdmesterskab”, hvor der deltog 4 hold.
Vi valgte at gentage denne turnering i indeværende sæson, og der deltog
12 hold, en fremgang som vi betragter som ret tilfredsstillende.
Den afholdte handikapturnering havde en fremgang på over 50%, da der
deltog 34 par, der spillede i 4 rækker.
For Åben par kunne vi konstatere en fremgang på 8 par, hvilket udgør
40% i forhold til sidste sæson.
Vi vil fortsat afholde disse turneringer, ligesom vi forsøge at forny os, i form
af nye turneringer, i bestræbelserne på at tiltrække langt flere spillere.
I denne forbindelse vil vi gøre brug af vores internetsamarbejde.

Fremtiden
Bestyrelsens tanker om fremtiden kan bedst udtrykkes ved atter en gang
at gentage budskabet fra sæson 2015 – 2016 og 2016 - 2017.
Vi vil forsøge at skabe en øget opmærksomhed omkring vore aktiviteter og
turneringer, og dermed tiltrække endnu flere nye spillere end hidtil.
Vi vil fortsat arbejde for udbredelsen af vores Nyhedsbrev, som sendes til
alle klubber i distriktet, med opfordring til at sende det videre til
medlemmerne.
Vi vil arbejde for at endnu flere vil tilslutte sig vores Facebook-gruppe, som
vi ser som en effektfuld og tidssvarende kommunikations platform.
Herudover er vores dagsorden stadig at få flere medlemmer i distriktets
klubber, samt flere ikke-DBf klubber der vælger at spille bridge i DBf regi.
Vi vil igen opfordre til at I kommer med ideer og initiativer til hvorledes vi
kan skabe den så nødvendige medlemsfremgang, og vi kan fra distriktets
side støtte med såvel ressourcer som midler, i et vist omfang.
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SWOT analyse distrikters samarbejde
STYRKER

SVAGHEDER

God kontakt til klubberne
Frivillige i bestyrelsen
God økonomi
God til undervisning

Dårlig kontakt til klubbernes
medlemmer (kommunikation)
Vigende tilslutning i
forbundsturneringer
Manglende produktudvikling
Geografi

MULIGHEDER

TRUSLER

Nye turneringsformer (mini hold,
Nedlæggelse af distrikter
gullash turnering mm.)
Nedlæggelse af forbundsturneringer
Ændrede turneringer (Flere tilmeldinger Konkurrence fra klubber
giver mulighed for styrke opdeling)
Nye former for undervisning
Tværgående events

STRATEGI for distriktets klubkontakt ½
KAN

KAN IKKE

VIL

 Præmier
 Brug som eksempel

 Rådgiv

VIL IKKE

 Motiver
 Vejled

 Fokuser på de andre



Uddan

Efter Per Egelunds fremlægning af beretning blev der fra salen spurgt om
distriktets rolle i Bridgens Dag. Per Egelund sagde, at distriktets rolle i den
sammenhæng er at formidle samarbejde mellem klubber samt hjælpe med de
forespørgsler, der kommer fra klubber i distriktet. Samtidig gjorde han
opmærksom på, at han havde foretrukket, at forbundet havde bedt
distrikterne om at formidle opgaven til klubberne, fremfor den nuværende
arbejdsgang.
Fra salen blev der gjort opmærksom på, at det var uhensigtsmæssigt, at
DBf´s generalforsamling lå før distriktets generalforsamling. Da der nu var
11½ måned til at de valgte repræsentantskabsmedlemmer skal til forbundets
generalforsamling og fremsætte de forslag og kritik, som forsamlingen her
har. Per Egelund lovede at tage det med i distriktets årsplanlægning.

Ad 4. Regnskabet Otto Andersen fremlagde regnskabet. Som ser således ud:

Han fremhævede, at der var et planlagt underskud på kr. 29.965. Årsagen til
underskuddet skyldes underskud på turneringer og arrangementer. Distriktet er
stadig velhavende og har en egenkapital på kr. 84.716, hvilket er næsten det
dobbelte af et års kontingent.
Regnskabet blev godkendt

Ad 5. Justering af og fastlæggelse af kontingent til distrikt og kreds
Kontingentet til distrikt og kreds blev foreslået uændret med henholdsvis 20 kr og 3
kr. Dette blev vedtaget.

Ad 6. Meddelelser fra DBf
Vi får besøg fra DBf´s hovedbestyrelse af Anna von Lowzow. Hun havde følgende
indlæg til forsamlingen:
Tak for muligheden for at overvære jeres generalforsamling. Det er altid nyttigt at
få lejlighed til at høre, hvad der foregår i distrikterne og i klubberne. Jeg vil give
en orientering om årets gang i DBf og de spørgsmål, som hovedbestyrelsen har
været optaget af.

Status på DBf´s sekretariat
Det må være naturligt at indlede denne beretning fra hovedbestyrelsen med at
give en status på DBf’s sekretariat, som jo nærmest er helt nyt. Det er HB´s
vurdering, at den personaleafgang, der har været i sekretariatet hænger sammen
med den forandringsproces, der blev igangsat som følge af beslutninger truffet i
hovedbestyrelsen. Et resultat heraf er bl.a. ansættelsen af en udviklings- og
klubkonsulent, der har til formål at understøtte DBf´s klubber bedre og skabe
grundlag for at udbrede bridgen til nye målgrupper.

Der er ingen tvivl om, at personaleafgangen også har medført forsinkelser på en
række områder, dårlig service m.v. Dette skyldes, at der ikke har været mulighed
for at sikre vidensoverførsel fra gamle til nye medarbejdere.

Jeg vil her gerne benytte lejligheden til at takke de frivillige i DBf, som har
bistået sekretariatet med at løfte flere opgaver, der skulle løses i en ekstraordinær
situation.

Det regnskabsmæssige resultat for 2017
Årets resultat for 2017 blev et overskud på 159.000 kr. Ledelsen vurderer det
meget tilfredsstillende, at årets resultat for 2017 udviser et overskud. Der er tale
om en forbedring i forhold til 2016, hvor resultatet blev et underskud på 613.000
kr. Det budgetterede overskud ved årets begyndelse var sat til 252.000 kr. En
begrundelse for, at overskuddet ikke nåede det budgetterede er bl.a.:

 at kontingentindtægten blev 85.000 kr. lavere end budgetteret,
 ligesom dækningsbidraget for butikken blev ca. 50.000 kr. lavere
end budgetteret.
Overordnet set opfatter HB, at årets endelige resultat er tilfredsstillende i forhold
til de opgaver og udfordringer, der har skullet løftes af nye medarbejdere samt
udgifter til bl.a. ekstern regnskabsbistand, der ikke var kendt fra årets start.

Nyt økonomistyringssystem
I løbet af 2017 måtte vi erkende, at vores økonomistyringssystem ikke var
tidssvarende i forhold til en effektiv økonomi- og regnskabsstyring. Samtidig var
der en dårlig og kostbar support på systemet, som ikke gjorde det nemmere. Forbundets hovedbestyrelse besluttede derfor, at DBf ved årsskiftet 2017/2018 skulle
overgå til et nyt økonomistyringssystem, e-conomics. Det blev samtidig besluttet
at midlerne hertil, skulle findes gennem en række omdisponeringer indenfor det
eksisterende budget.

Temadag om distrikternes rolle
Søndag den 11. marts mødtes DBf´s distrikter til en temadag om distrikternes
rolle. Temadagen havde til formål at drøfte
 Distrikternes nuværende opgaver og rolle i DBf’s forbundsstruktur
jf. vedtægternes § 10 Distrikterne som bindeled mellem DBf og
klubberne.
 Distrikternes fremtidige rolle og opgaver.
Resultatet af temadagen er bl.a. at lægge op til en bedre vidensdeling mellem
distrikterne og at distrikterne i højere grad skal gøre sig synlige over for
klubberne som sparringspartnere i forhold til en bred vifte af temaer, f.eks.
bestyrelsesarbejde, undervisning og koordinering vedr. Bridgens Dag etc.
Ligesom DBf (sekretariatet) og distrikterne imellem skal være opmærksomme på
at trække på hinandens kompetencer, så det i sidste ende giver synergi til
klubberne. Konkret blev det også aftalt, at der skal udarbejdes en hvidbog for
distrikter til inspiration.

Under indlægget var der en længere debat om BC3 og den måde DBF har valgt at
udrulle skiftet fra BC2 til BC 3. Der var i forsamlingen stor usikkerhed om DNF
havde styr over en konvertering for alle landets bridgeklubber på kun 4 måneder,
samtidig med at undervisningsmateriale først bliver udarbejdet i starten af juli.
Man havde svært ved at få øje på, at klubber uden særlig it-erfaring skulle kunne
klare konverteringen på så kort tid. Man havde svært ved at tro på, at DBf havde
de nødvendige mandskabsmæssige resurser. Der blev efterspurgt det tidsmæssige
aspekt i forbindelse med overførsel af data fra BC2 til BC3. Man efterspurgte en
plan B, når nu A brød sammen.
Anna von Lowzow indrømmede, at dette ikke var hendes kompetenceområde og
at hun derfor ikke kunne svare på det. Hun lovede at tage problemerne med hjem
til bestyrelsesmødet i maj.
Bo Ulrik Munck udtalte sig på vegne af breddeudvalget og tilbød undervisning i
form af ”Gå hjem møder” samt møder, hvor deltageren tog deres egen computer
med og hvor der ville være undervisere tilstede, som kunne hjælpe dem med
opsætning og test.
Der var i forsamlingen tilslutning til undervisning og helst så tidligt som muligt.
Fra forsamlingen blev der udtrykt ros til DBf´s repræsentant for et levende og
engageret indlæg og ærlige svar.

Ad 7. Forslag fra Distriktsbestyrelse, klubber eller enkeltpersoner
Ingen forslag

Ad 8. Valg af distriktsbestyrelse
a. Valg af formand (modtager genvalg)
Per Egelund blev genvalgt som formand
b. Valg af bestyrelse (alle villige til genvalg)
Søren Pirmo, Otto Andersen, Bo Ulrik Munch og Rudi Bjerregaard blev genvalgt

Ad 9. Valg af revisorer og revisorsuppleant
Allan Christiansen og Jan Gjermansen blev genvalgt som revisorer
Henning Druedal blev genvalgt som revisorsuppleant

Ad 10. Valg af 2 medlemmer til DBF´s repræsentantskab
Per Egelund og Søren Pirmo blev genvalgt
Ad 11. Valg af medlem til kredsbestyrelsen
Søren Pirmo blev genvalgt

Ad 12. Eventuelt
Der blev spurgt til, hvad gør man når der hverken var erfaring med BC2 eller BC3 i
klubben. Per Egelund svarede, at det ikke var et krav i forbindelse kurserne i BC3, at
man havde erfaring i BC2.
Per Egelund takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen, hvorefter
dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

