DISTRIKTØSTSJÆLLAND
Referat fra bestyrelsesmøde den 25. maj 2020 kl. 13.00
Deltagere: Per Egelund(PE), Søren Pirmo(SP), Bo Ulrik Munch(BUM),
Otto Andersen(OA), Visti Nielsen (VN), Ejgil Sjøgaard (ES),
Rudi Bjerregaard(RB)

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Status
Situationen for Forbund, Distrikt og klubber
4. Evaluering af sæson 2019/2020
Hvilke turneringer og aktiviteter blev afviklet?
Hvad er godt i forhold til tidligere?
Hvad var ikke godt nok?
Hvad er det vigtigste vi skal gøre bedre?

5. Medlemmer, hvad gør vi?
Opstart sæson 20-21?

Hvordan fastholder vi medlemmer?
6. Godkendelse af beretning 2019/20
7. Godkendelse af regnskab 2019/20
8. Forslag til dag for afholdelse af generalforsamling
9. BC3
Hvad gør vi, og hvem gør det?

10.

Uddannelse

Hvad skal vi gøre som distrikt?

11.
Aktivitetsplaner sæson 2020 - 2021
Turneringer, kurser og arrangementer næste sæson
Bemanding af turneringer
12.
Plan B, plan C
Hvad hvis CORONA fortsætter?

13.

Eventuelt

Punkt 1. Godkendelse af referat
Godkendt
Punkt 2. Godkendelse af forretningsorden
Godkendt.
ES sætter den på nettet.
Punkt 3. Status
Der blev orienteret om økonomi, turneringer, BC 3, bridgens dag og corona.
Corona problemerne for distriktet og klubberne blev berørt.
Der var enighed om at vi ikke kunne tage beslutninger før vi kender
myndighedernes holdninger og betingelser for genåbning.
Der er repræsentantskabsmøde den 27/6.
Vi mener ikke, at der stemning for bridgens dag og at den derfor skal flyttes til
næste år.
Omkring åben par blev det besluttet, at de par som havde kvalificeret sig til
finalen betalt af distriktet og pga. aflysningen i år ikke havde fået den præmie,
som de havde vundet, i stedet for ville kunne deltage gratis næste år. Præmien
kan ikke overdrages til andre.
Punkt 4. Evaluering af sæson 2019/2020
Vi fik afviklet holdturneringen inden jul med samme deltagere antal som de
sidste par år. Vi afviklede også interdistriktsturneringer for damepar og seniorer,
Her var deltagerantallet også det samme som tidligere år. Vi fik afviklet åben par
som den eneste turnering med kvalifikation. Der kunne godt have været flere
deltagere. Senior par blev afviklet med halve sølvpoints og i 2 rækker.
Deltagelsen var tilfredsstillende Østdansk Mix holdmesterskab blev afholdt med
5 hold, hvilket var skuffende. Handicap turneringerne var de største succeser.
Opdelte rækker, kort turnering, sikkerhed for at møde samme styrke som en selv
får folk til at komme.

Der var enighed om, at for at få flere til vores turneringer skulle vi lave følgende
tiltag:
Holdturneringen serie 2 skal vi spille 3 kampe på en dag af 10 spil. Kun en kamp
i serie 1 af 2x16 spil.
Udarbejd en folder over årets turneringer.
Kontakte klubber som ikke deltager i vores turneringer. BUM laver en liste.
Punkt 5. Medlemmer, hvad gør vi?
Der var enighed om, at der i år ikke skulle lægges kræfter i bridgens dag. Det
skal vente til næste år, hvor coronaen forhåbentlig er under kontrol.
Når forholdene er således, at man kan samle en vis mængde personer, så aftalte
vi at holde et møde for alle klubberne om temaet ”medlemsrekruttering”.
Tankerne går på dels at fortælle om vores egne tiltag, men også at bede Lars
Blakset om et indlæg.
Coronatiden har betydet en stor interesse for spil på nettet. Det blev besluttet at
nedsætte en gruppe, som kunne belyse mulighederne således, at klubber i
distriktet kan etablere sig som internet klubber. Udvalget består af:
Ejgil Sjøgaard
Visti Nielsen
Søren Pirmo
Rudi Bjerregaard
Det blev besluttet at holde et klubledermøde den 28. august.
Som mulighederne i øjeblikket ser ud, anbefaler vi drop-in turneringer i
turneringsstarten.
Punkt 6. Godkendelse af beretning 2019/20
Den udsendte beretning blev med små rettelser godkendt
Punkt 7. Godkendelse af regnskab 2019/20
Revisor har godkendt regnskabet, men har som kritisk revisor nogle
bemærkninger:
Det var en fejl i referatet fra bestyrelsesmødet den 25/10 2019 punkt 5, der står
kr. 30.699 og skal stå -kr. 6.500. Ændringen til referatet godkendt i nærværende
referat.
Ved DM for begynder var der 3 turneringsleder, var dette nødvendigt? Antallet af
turneringsledere var valgt ud fra behovet for at kunne nurse begynderne og sikre,
at de fik en god oplevelse. Der var 28 borde i turneringen og i overensstemmelse
med forretningsordenen satses der på 3 turneringsledere ved mere end 24 bord.
Vi bør sikre os den nødvendige egenkapital svarer mindst til 1 års kontingent.
Bestyrelsen er enig heri og arbejder med at opnå dette.

Budgettet 2020, der udviste et underskud på kr. 6.500, er for optimistisk. Da
budgettet blev udarbejdet og godkendt i oktober 2019, var det baseret på det
forventede aktivitetsniveau og økonomiske konsekvenser heraf for 2020. På
nærværende bestyrelsesmøde blev der fremlagt et estimat for 2020, der udviser,
at vi formodentligt kommer ud med et overskud, hovedsageligt som følge af
Corona-19 virussen.
De kunne ikke finde forretningsorden på hjemmesiden. Vi aftalte, at den bliver
lagt på hjemmesiden under sit eget punkt.
Foreslår kaffe til generalforsamlingen i stedet for bespisning. Bestyrelsen var
ikke indstillet herpå.
Punkt 8. Forslag til dag for afholdelse af generalforsamling
Såfremt der bliver åbnet for større forsamlinger her i starten af juni, indkaldes til
generalforsamling den 24/6. Dette gøres for at sikre et møde, inden der holdes
repræsentantskabsmøde i forbundet. Dette holdes den 27. juni.
Såfremt der møder for mange op til generalforsamlingen, var bestyrelsen enig
om, at så måtte generalforsamlingen udsættes.

Punkt 9. BC3
Det er bestyrelsens vurdering at BC3 i dagligdagen fungerer godt. Den samme holdning
har de andre distrikter i interdistrikt samarbejdet. Derfor har man foreslået forbundet at
man for fremtiden kører med 2 versioner. VN mener ikke, det er hensigtsmæssigt at drif
2 forskellige versioner af BC3 og er derfor heller ikke enig i formuleringen om at BC
kører godt i klubberne..Den eneversion har kun få opdateringer og den anden forsætter
som hidtil. Der skal også være brugergrupper til at understøtte udviklingen.

Punkt 10. Uddannelse
Der har været uenighed mellem underviserne fra distrikterne. Man er nu blevet enige om
grundlaget for den fremtidige undervisning. Der skal undervises i konventioner,
turneringsledelse, BC3 og andre emner hvis der er et behov. Max 60 deltagere.
Punkt 11. Aktivitetsplaner sæson 2020 - 2021
Vi mangler kalender fra kreds 2. Når den kommer, udarbejder BUM et forslag inkl.
fordeling af ansvar for afvikling. Den endelige vedtagelse sker på næste møde.

Punkt 12. Plan B, plan C
Når vi kender grundlaget og regler for genåbning kan vi vurdere hvilke andre alternative
vi har.
Punkt 13. Eventuelt.
Intet.
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