DISTRIKTØSTSJÆLLAND
REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 8. MAJ 2019

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
Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 10 stk. 2.
8. Valg af distriktsbestyrelse
a. Valg af formand (Ikke på valg)
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 repræsentanter
Formand Nis Rasmussen og direktør Charlotte Fuglsang.
Bestyrelsen foreslog Arne Ipsen som dirigent. Han blev valgt og konstaterede
forsamlingens lovlighed.
Ad 2. Konstatering af stemmetal
Der var 55 stemmer til stede, repræsenteret af 15 personer og 10 klubber.
Ad 3. Distriktsbestyrelsens beretning
Dirigenten overdrog ordet til bestyrelsens formand Per Egelund, som aflagde
følgende beretning:

Indledning
Som det er blevet en tradition, 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 SP som
næstformand, OA kasserer, BUM Turneringssekretær og RB som sekretær.
Repræsentantskabsmødet
På vores sidste klubledermøde blev 3 aktuelle punkter i forbindelse med
repræsentantskabsmødet (”rep.” mødet) i DBf diskuteret og efterfølgende
blev Distrikt Østsjællands holdning udtrykt som følger:
 I forbindelse med distriktets rolle med skolebridge var der ikke
stemning for at hæve kontingentet.
Det blev besluttet på ”rep.” mødet ikke at hæve kontingentet men at
give tilskud fra egenkapitalen.
 Der var tilslutning til at omlægge betalingen for MP
Dette blev besluttet på ”rep.” mødet.
 Der var ikke tilslutning for at sammenlægge Midtvejsmødet med en
organisationsdag.
Dette var ikke et beslutningspunkt på ”rep.” mødet og konceptet er
vedtaget af Hovedbestyrelsen HB) og sekretariatet.
Distrikt Østsjællands nuværende HB-medlem Bo Ulrik Munch blev genvalgt
og får nu følgeskab af Rudi Bjerregaard.
Nye medlemmer
Vi har haft det sværere ved at fastholde medlemstallet, hvilket i dagens
situation må anses som situationen generelt i DBf’s klubber.
Jeg bliver her nødt til, for tredje år i træk, at gentage mit hjertesuk, der er som
følger:

Vi må se i øjnene, at vores 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 igen 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 2018 – 2019 fortsat tilbudt turneringslederkurser, herunder
Modul 1 – 2 – 3, for klubturneringsledere, samt Modul 4, der kan betragtes
dels som overbygning på klubturneringslederuddannelsen og dels som
indgangen til forløbet for Kreds- og Distriktsturneringsledere.
I samarbejde med distrikterne Storstrøm, Vestsjælland og Nordsjælland, har
vi afholdt et BC3 kursus, hvor vi entrerede med Torsten Ørhøj som
underviser.
Der var tilmeldt 32 til kurset, hvor niveauet spændte fra meget erfarne
brugere til helt nybegyndere.
Det er vores opfattelse, at behovet er størst for nybegyndere og vi har derfor i
vores samarbejdsgruppe besluttet at gennemføre en række BC3 kurser for
nybegyndere, fordelt i de 4 distrikter.

I den forbindelse vil vi gøre brug af de 5tkr som forbundet stiller til rådighed
per distrikt, hvilket betyder, at vi i første omgang kan tilbyde kurserne uden
beregning for deltagerne.
Vi har startet en ny kursusrække for turneringsspillere, hvor der på hvert
kursus gennemgås 2 emner, fulgt op med spil med lagte kort.
Indtil nu har vi gennemført 2 kurser med deltagelse af henholdsvis 38 og 66
deltagere.
Den langt overvejende del af kursisterne kom fra Distrikt Østsjælland og vi
har senere erfaret, at dette skyldes hvad vi kan kalde utilstrækkelig
annoncering.
Vi vil i den kommende sæson videreføre denne form for kurser samtidig med,
at vi vil sikre, at alle klubber i de 4 distrikter vil blive gjort opmærksom på
dette.
Interdistrikt samarbejdet
Som en følge af distrikternes nye rolle (se sidste års beretning) har vi
intensiveret samarbejdet mellem distrikterne, blandt andet ved nedsættelse af
et Turneringsudvalg og et Undervisningsudvalg.
Vi vil herudover fastholde vort samarbejde i øvrigt, samt videreføre de årlige
samlede interdistriktsmøder, hvor de 4 bestyrelser samt distrikt Bornholm
mødes og udveksler ideer og erfaringer omkring, hvad der rør sig i
distrikterne.
Turneringer
Turneringsdeltagelsen i den forløbne sæson har haft en nedadgående
tendens.
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 sæson 2017 - 2018, hvor der deltog 12
hold, en fremgang som vi betragtede som ret tilfredsstillende.

Ved gentagelse af samme turnering 2018 – 2019 måtte vi konstatere en
nedgang til 5 hold.
Den afholdte handikapturnering havde igen en solid tilstrømning, formentlig
affødt af styrkeopdelte rækker, præmier for handikapforbedring og et
begrænset antal spil.
For Distriktsmesterskab for Senior og Damer, hvor der ikke længere er
kvalifikation til DM, har vi valgt at ændre konceptet tilsvarende vores
handikapturnering. Dette har medført en mindre fremgang.
Fremover vil vi spille i handikapopdelte rækker, med færre spil og dermed
”halve SP”.
For Damer har vi gennemført turneringen som en fælles Østdansk turnering.
For Åben par og Mixed par vil vi bibeholde konceptet.
Fremtiden
Bestyrelsens tanker om fremtiden kan bedst udtrykkes ved atter en gang at
gentage budskabet fra sæson 2015 – 2016, 2016 – 2017 og 2017 - 2018.
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 kommunikationsplatform.
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.

Der blev fra salen spurgt til BC3. Det blev henvist til debatten, der ville
komme under indlægget fra DBf´s formand

Ad 4. Regnskabet
Otto Andersen fremlagde regnskabet. Det var uddelt til alle i salen. Regnskabet ser
således ud:

NB

Otto fremhævede, at der var et underskud på kr. 30.699. Årsagen til det større
underskud en budgettet skyldes støtte til de klubber, som deltog i bridgens dag.
Distriktet er stadig velhavende og har en egenkapital på kr. 56.253.
Regnskabet blev godkendt

Ad 5. Justering af og fastlæggelse af kontingent til distrikt og kreds
Kontingentet til distrikt blev foreslået hævet med kr. 6. Kredsens kontingent blev
foreslået uændret med 3 kr. Dette blev vedtaget. Kontingenterne udgør herefter 26
kr. til distrikt og 3 kr. til kreds.
De mistede sølvpoints indtægter jf. omlægningen af MP-betalinger og de bortfaldne
sølvpoints udgifter skulle gerne gå lige op.
Der var en diskussion af hvorvidt et eventuel samarbejde med FOF ville give et
afkast til forbundet. Formanden udtalte, at der var tale om omkostningsdækning fra
distriktets side.

Ad 6. Meddelelser fra DBf
DBf´s formand Nis Rasmussen takkede fordi han og Charlotte Fuglsang måtte
komme og deltage i generalforsamlingen. Nis startede sin orientering med BC3.
Systemet blev sat i luften i september og konverteringen gik godt, men siden har der
været mange problemer. Nis anerkendte, at det var tungt at arbejde med samt, at der
var mange uløste problemer. Systemet kan mange ting og det er måske også et

problem. Måden systemet kommunikerede på var også et problem. Samtidig havde
megen af den support, der skulle til, krævet leverandøren og ikke vores egne
supportere. Det har betydet, at DBf har brugt 1,7 mio. på området, hvilket var langt
over budgettet. Forløbet har været uskønt. Systemet bliver lagt over på en anden
server, som er hurtigere, hvilket alt andet lige vil hjælpe. Bestyrelsen har besluttet at
sende systemet til en evaluering hos et uvildigt firma. Formålet med dette er at kunne
træffe bedre beslutninger. Kan der benyttes andre leverandører mm? På festivalen vil
der blive benyttet en særlig model. Fra salen blev det bemærket, at BC3 kørte ikke
hurtigt, men så var det heller ikke værre. Hovedbestyrelsen var tilfredse med
løsningen på uddelingsproblemet af Dansk Bridge. I Distrikt Østsjælland var det også
således, at ca. 50 % af bladene blev hentet.
Skolebridge gik fremad og repræsentantskabet havde valgt at støtte projektet i 3 år.
Det var formanden personligt meget glad for. Nis foreslog, at man i distrikterne laver
arrangementer for deltagerne i skolebridge samt deres forældre/bedsteforældre.
Hovedbestyrelsen støttede konceptet om bridgecentre, idet man havde opfattelse af,
at det her fremgangen er. Der er således en venteliste på 100 i Hjørring Bridgecenter.
Festivalen forsætter i Svendborg til 2024.
Nis sluttede punktet af med en opfordring om at støtte op om DBf´s klubdag.

Ad 7. Forslag fra Distriktsbestyrelse, klubber eller enkeltpersoner
Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 10 stk. 2 blev vedtaget.
Der var ingen forslag fra klubber eller enkeltpersoner.

Ad 8. Valg af distriktsbestyrelse
a. Valg af formand (ikke på genvalg)
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
Eigil Sjøgaard blev valgt 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
Per Egelund takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen, hvorefter
dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

