DISTRIKTØSTSJÆLLAND
11. marts 2019

REFERAT
Distriktsmøde, 8. marts, 2019 kl. 13.00
Deltagere: Per Egelund(PE), Søren Pirmo(SP), Bo Ulrik Munch(BUM),
Otto Andersen(OA), Rudi Bjerregaard(RB)

1. Godkendelse af sidste referat
2. Aktiviteter siden sidste møde
Distrikt hold
Østsjællandsk Mix hold
Senior par
Handikapturnering
3. Kommende turneringer
Dame par
Mixed par
Klubhold
Begynder DM
4. Kurser i 2019
Turleder 3&4
Turleder i efteråret
BC3
Turneringsspillerkurser
FOF
5. Klubledermøde d. 6. april
Dagsorden
Indkaldelse

6. Generalforsamling 8. maj
Bestyrelse
Repræsentanter
Kreds 2
Beretning
7. Regnskab
8. Repræsentantskabsmødet 27. april
Opstil medlem til HB
9. Interdistrikt samarbejdet
Rapport fra udvalg
Årsmøde 2019
Formøde før Repræsentantskabsmøde
Andre aktiviteter?
Økonomi
10.

Eventuelt

Herunder næste møde, og sommermøde
Ad. 1.
Referatet godkendt
Ad. 2.
Der var for få hold med i distrikt hold. På sommermødet må vi diskutere
hvilke ændringer, der skal ske.
Østsjællandsk Mix hold. Også her var der for få deltagere. Der var mange
af deltagerne fra sidste år, der af forskellige årsager ikke havde mulighed
for at deltage.

Senior par var en succes med 16 par mod 8 par sidste år. Det var første
gang med handikapopdelte rækker samt kun spil en eftermiddag. Der var
derfor kun ”halve” sølvpoints.
Handikapturnering har endnu engang været en af de turneringer, der
kommer flest til. Der var hele 36 par.
Ad. 3.
Dame par er et interdistrikt samarbejde. Turneringen skal spilles i
styrkeopdelte rækker. Dansk Bridge har lovet efterfølgende at lave en
artikel om turneringen. Vi håber den bliver en succes.
Mixed par; her er der 9 par, der skal til Svendborg, så vi håber på mange
deltagere.
De senere år har der været 22 hold til klubhold. Vi håber, der kommer lige
så mange i år.
Begynder DM afvikles i Roskilde, som har de fleste nye spillere. Det er
derfor naturligt at afvikle turneringen der.
Ad. 4.
Der vil her i foråret blive afholdt kurser i Turneringsledelse nr. 3 og 4. Der
er 10 deltagere på nr. 3, hvilket er godt. Nr. 4 afholdes sidst på måneden.
Turneringslederkurserne i efteråret var en succes med mange deltagere.
På vegne af forbundet afholdt vi et kursus i BC 3 for begyndere. Kurset
var et førstegangskursus og der var stor forskel på deltagernes edb niveau.
Dette har medført kritik fra enkelte deltagere, men også ros fra andre. Der
er enkelte klubber, der ikke har forstået, at vi ikke kan indestå for
indholdet af forbundets kurser og at vi ikke er professionelle
kursusarrangører. Forbundet har bevilget kr. 5.000 til hvert distrikt,
såfremt man vil undervise i BC 3. I anerkendelse af, at vi mangler en
regnskabsfører i klubberne, vil der bliver 4 kurser for de 3 distrikter.
Kurset bliver udarbejdet af os selv.
Der har i interdistrikt sammenhæng været afholdt 2 kurser for
turneringsspillere. Det har været en stor succes især for spillere fra vores
distrikt. Der har været knap 100 deltagere på kurserne.

FOF har henvendt sig om, hvorvidt vi vil hjælpe med bridgeundervisning.
Vi har sagt ja til at mødes med dem. Det er vores ønske, at såfremt det
bliver til noget, vil spillerne blive sluset ud i de klubber, som ligger tæt på
deres hjem.
Ad. 5.
Dagsordenen blev vedtaget, og det blev besluttet at sende indkaldelsen ud
sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen Dagsordenen er:
13.00

Velkomst ved PE

13:10

Nyt fra DBf, ved BUM

13:25

Nyt fra Distriktet, ved PE

13.40

Interdistriktssamarbejdet
 Turneringer ved RB
 Uddannelse ved SP

14:30

Kaffepause… Og rygepause udenfor.

14.45

Ny lovbog, der mangler lidt, ved PE

15.30

Repræsentantskabsmøde, hvad skal DØ vælge?

16.00

Klubbernes time, herunder forventningerne
til resten af 2018-2019, og sæson 2019-2020.

17.30

Afslutning.

Ad. 6.
Alle fra bestyrelsen var villige til genvalg.
PE og SP foreslås til DBf´s repræsentantskab
SP foreslås til kreds 2
Beretningen tilpasses, når vi når medio april. Den kommenteres via mail.
Indkaldelsen udsendes snarest.
Der skal vælges en ny revisor suppleant
Kontingent forhøjelse på 6 kr.
Dagsordenen ser således ud

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Konstatering af stemmetal
Distriktsbestyrelsens beretning (udsendes senere)
Regnskabet
Justering af og fastlæggelse af kontingent til distrikt og kreds
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. 7.
Regnskabet er revideret uden bemærkninger
I forbindelse med en gennemgang af budgettet for 2020 blev det foreslået
at annoncere for bridgens dag igen, hvilket medfører en forhøjelse på 6. kr.
pr. medlem.
Ad.8.
Der var enighed om at opstille RB, som kandidat til bestyrelsen i DBf
Ad. 9.
Udvalgene har udarbejdet rapporter.
De andre distrikter vil blive spurgt om de vil holde årsmødet.
Formændene og SP vil afholde et formøde før DBf´s
repræsentantskabsmøde.
Vi vil ikke foreslå yderligere aktiviteter.
Økonomien fungerer fint
Ad. 10.
Hvis alle bliver genvalgt er næste møde den 14. juni kl. 13.00.

