DISTRIKTØSTSJÆLLAND
Referat fra bestyrelsesmøde den 11. juli 2020 kl. 13.00
Deltagere: Per Egelund (PE), Søren Pirmo (SP), Bo Ulrik Munch (BUM),
Otto Andersen (OA), Visti Christensen (VIC), Ejgil Sjøgaard (ES),
Rudi Bjerregaard (RB)
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Punkt 1. Konstituering
Formanden vælges på generalforsamlingen og er stadig PE.
SP – næstformand
OA – kasserer
BUM – turneringssekretær
ES- IT ansvarlig
RB– sekretær

Turneringsudvalget:
BUM
Den turneringsansvarlige
Planlægningsudvalget
BUM
VIC
RB
Regelfortolkende udvalg
RB
Jeppe Knappe
Jesper Debois
Uddannelsesudvalg
PE
SP
VIC
IT-udvalg
ES
RB
Michael Hvass Miller

Punkt 2. Godkendelse af referat fra 25. maj 2020
Referatet blev godkendt
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Punkt 3. Repræsentantskabsmødet/Distr. generalforsamling
En stille generalforsamling i distriktet. Der var enighed om, at der var for få
deltagere. Dette blev efterfulgt af en diskussion om, hvorfor der var så få
deltagere og hvad der kunne gøres. Konklusionen var, at distriktet fylder for lidt i
klubbernes hverdag.
Punkt 4. Bestyrelsens arbejdsform
Der var enighed om, at når vi nu var 7 personer, var det godt med en dirigent. SP
blev valgt. Der var også enighed om, at der ikke skulle sagsbehandles på
møderne. Dagsordenen, der udarbejdes af formanden, skal være udsendt senest 7
dage før mødet og der skal i fremtiden udarbejdes og medsendes bilag, der
omhandler emner, der skal drøftes og evt. vedtages på mødet.
Punkt 5. Evaluering af sæson 2019/2020
Intet nyt i forhold til sidste referat.
Punkt 6. Medlemmer, hvad gør vi?
DBF har aflyst Bridgens Dag med den begrundelse, at der blandt klubberne ikke
var interesse for dagen p.g.a. corona. Der var enighed om, at de klubber, som i
distriktet havde vist interesse for Bridgens Dag, skulle kontaktes. Hvis de var
interesserede, så skulle de støttes på samme måde som sidst. Hvilket vil sige
støtte til annoncer og støtte til pressemeddelelser.
Der afholdes klubledermøde den 28. august med overskriften ”hvordan arbejder
vi med at få medlemmer”.
Inter distriktsmødet den 11. september kan omhandle det samme emne.
Der er fremkommet anbefalinger fra DBF med anbefalinger om tiltag i relation
til Corona.
På baggrund af denne udarbejder PE og ES en version som udsendes til
klubberne og lægges på hjemmesiden.
Punkt 7. Uddannelse
Der var enighed om at forsætte de samme uddannelser som sidste sæson, herunder
samarbejdet med FOF. Der var enighed om, at både vores egne men også kurser vi
laver i samarbejde med andre skal give overskud.
Detailplanlægning står uddannelsesudvalget for, efter at planlægningsudvalget har
fastlagt datoerne for turneringerne.
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Punkt 8. Aktivitetsplaner sæson 2020 - 2021
Planlægningsudvalget kommer med forslag til datoer samt steder til afholdelse af
sæsonens turneringer.
Der var enighed om, at to turneringer skulle afholdes andre steder end i Køge for at
undersøge, om dette gav flere deltagere.
Punkt 9. Eventuelt.
Intet nyt om den forventede økonomi.
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