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1. Valg af dirigent
Rolf Petersen blev foreslået af bestyrelsen, og valgt enstemmigt som
dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen blev lovligt
indvarslet.
2. Konstatering af stemmetal
Der var fremmødt repræsentanter fra 10 klubber, der tilsammen
rådede over 41 stemmer. Almindeligt flertal blev således 21 stemmer.
3. Distriktsbestyrelsens beretning
Beretningen blev fremlagt af formanden, og er vedlagt dette referat.
Følgende emner blev debatteret:
Undervisning:
- Klubber har haft modstridende erfaringer om hvor langt tid nye
spillere skal undervises før de er klare til at spille fast i klubben.
- En del klubber har svært at kunne samle nok nye spillere for at
retfærdiggøre et kursus; man bør måske samle flere klubber for at
lave undervisning. Formanden svarede at det er en god ide, men at i
praksis er de fleste klubber ikke villige til at gå med i en sådan
løsning, der de så frygter at miste disse nye spillere. Bornholm
bruger den løsning, hvor man så laver undervisning et centralt sted,
som ikke er i en klub.
Faldende deltagelse i distriktets turneringer:
- Distriktet bør undgå at lægge turneringer i december-måned.
- Der er mange sølv- og guldpointsturneringer, som en del spiller
vælger i stedet for distriktets turneringer
Nye unge spillere:
- Der blev debatteret en del om hvordan man bedst kan få unge til at
starte med bridge - ved forældre/bedsteforældres indsats, eller ved
at få det med i skoleprogram.
4. Regnskabet

Kasseren fremlagde regnskabet. Overskud på 13.000 kr, hovedsageligt
på grund af manglende gennemførelse af klubledermøder. Regnskabet
blev enstemmigt godkendt.
5. Justering af og fastlæggelse af kontingent til distrikt og kreds
Kontingent er uændret fra sidste år, 20 kr til distrikt og 3 kr til Kreds II
6. Meddelelser fra DBF
Vi havde besøg af DBF's næstformand, Michael Fiorini, der
informerede om HB og diverse punkter om forbundets arbejde.
Resultat 2013: overskud på 1,7 mio kr, mest på grund af salget af
Kroen, som gav et overskud på 1 mio kr. Sekretariat er flyttet til
Herlev. Der er nu en formue på ca. 4 mio kr, men der er ikke p.t.
planer om hvad de skal bruges til. 2014: forventes et lille overskud.
HB vil foreslå uændret kontingent til næste sæson
HB foreslå at lave MP-ordningen obligatorisk.
Der vil også foreslås en fornyelse af vedtægterne, med to lidt større
ændringer:
1) Flytte Repræsentantsskabsmøde fra Juni til April.
2) Fastsætte regler for substitutter - blandt andet begrænse antal gange
en ikke-DBF medlem kan fungere som substitut til 3, hvorefter han
skal betale DBF-kontingent.
DBF's antal af medlemmer er faldende, men der er ingen klar
forklaring hvorfor.
Handikapsystemet er sat igang. Enkelte spillere klager over deres
handikap (den er for lav - ensbetydende med for "god"). Bortset fra det
har den været modtaget positivt. Der er dog ikke endnu mange klubber
som laver handikapturneringer.
Bridgefonden er nu etableret, og der skal understreges at den er
uafhængig af HB eller sekretariat.
DBF skal stå bag CBI for 3. gang. Den afholdes 15.-18. januar 2015.
Den vil sandsynligvis blive dyrere for DBF denne gang, da man har
tabt Tivoli Congress Center som sponsor. Som nyhed vil der være
mulighed for alle at deltage i en sideturnering.
Med starten af skolereformen vil DBF forsøge at finde skolelærere der
vil arrangere bridgekurser i skoletiden. Et undervisningsprogram er
lavet til dem. Det vil dog være vigtigt at sørge for at give interesseret
elever mulighed for at finde passende spillesteder derefter, specielt
med hensyn til spilletiden.

Derefter blev nogle af disse punkter debateret, med bl.a. følgende
bemærkninger:
- Handikappet bør muligvis ikke reguleres når man spiller som
substitut.
- En del af DBF's formue bør bruges til online-spillemuligheder for at
lokke unge spillere.
- Flere udtalte stor kritik af den mulig ændring af substitutsregler; for
nogle klubber kunne det betyde at de ikke kan få nok substitutter for
at afvikle deres turneringer normalt. En repræsentant mente at det
kunne faktisk betyde at hans klub ikke kunne overleve længere.
7. Forslag fra Distriktsbestyrelse, klubber eller enkeltpersoner
Forslag til ændring af vedtægter om ændring af frist til forslag:
Bestyrelsen valgte at trække forslaget tilbage, efter det fremkom et
problem mht. fristen for indkaldelsen. Bestyrelsen vil komme med et
nyt forslag næste år.
Der var ikke fremkommet andre forslag.
8. Valg af distriktsbestyrelse
a. Valg af formand
Er blevet genvalgt
b. Valg af bestyrelse
Stephan Magnusson modtager ikke genvalg, men bestyrelsen har ikke
forslag om ny medlem, og der kom heller ikke forslag fra
forsamlingen. Alle andre medlemmer blev genvalgt.
9. Valg af revisorer og revisorsuppleant
Allan Christiansen blev genvalgt. Bent O. Hansen ønskede ikke at
fortsætte. Bestyrelsen foreslå Jan Gjermansen, som blev valgt.
Suppleant: Henning Druedal blev genvalgt.
10.Valg af 2 medlemmer til DBF´s repræsentantskab
Bestyrelsen foreslår Per Egelund og Bo Munch, som blev valgt
enstemmigt.
11.Valg af medlem til kredsbestyrelsen
Søren Pirmo blev foreslået af bestyrelsen, og enstemmigt valgt.
12.Eventuelt
Der var ingen emner under eventuelt, hvorfor dirigenten sluttede
mødet og takkede for god ro og orden.
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