Danmarks Bridgeforbund
Hørkær 32B
DK – 2730 Herlev
Telefon +45 48 47 52 13
E-mail: dbf@bridge.dk

Referat af DBf´s repræsentantskabsmøde lørdag den 27. juni 2020
kl. 13.00-17.00, på Hotel Comwell, Abildvej 100, 4180 Sorø
Deltagere:
København:
Nordsjælland:
Østsjælland:
Vestsjælland:
Bornholm:
Storstrøm:
Nordjylland.
Østjylland:
Vestjylland:
Sydjylland:
Fyn:

Durrin Hynes, Christian Snabe,
Henrik Sattrup, Pernille Nielsen, Ole V. Larsen
Per Egelund, Søren Pirmo
John Maagaard, Ib Larsen (gæst)
Niels Fensbo
Olaf Johansen, Hans Nielsen (gæst)
Kurt Als, Birte Kjeldsen
Torsten Ørhøj, Birgitte Engelbrechtsen
Poul Bo Madsen
Sus Vang, Flemming Jørgensen
Jane Norgren, Jørn Plet

Hovedbestyrelsen:

Nis Rasmussen
Michael Fiorini (fra kl. 14.00)
Anne Lauritzen
Bo Ulrik Munch
Jane Norgren
Rudi Bjerregaard

Gæster:

Mikkel Nøhr (Dirigent)
HK Sørensen
Steen Løvgreen
Poul Færch
Charlotte Fuglsang (referent)
Morten Henningsen

Formand for DBf’s hovedbestyrelse, Nis Rasmussen, bød velkommen til både repræsentanter og gæster samt sine kolleger i hovedbestyrelsen.

Repræsentantskabsmødet blev herefter gennemført med følgende dagsorden, jf. vedtægternes § 5:
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Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Hovedbestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Fastsættelse af antal hovedbestyrelsesmedlemmer, jf. § 7.2
7. Valg af formand/næstformand for hovedbestyrelsen, skiftevis hvert andet år
8. Valg af yderligere medlemmer af hovedbestyrelsen
9. Valg af professionel revisor
10. Valg af kritiske revisorer, jf. § 8.3
11. Eventuelt

1. Valg af dirigent
Nis Rasmussen foreslog på hovedbestyrelsens vegne advokat og medlem af Bridgenævnet,
Mikkel Nøhr. Mikkel Nøhr blev valgt med applaus.
Mikkel Nøhr indledte med at konstatere, at grundet coronakrisen var DBf nødsaget til at
udskyde sit ordinære repræsentantskabsmøde lørdag 25. april 2020. Dette blev meddelt
til repræsentanterne på DBf´s distriktsforum mandag den 23. marts 2020. Begrundet
netop i de særlige omstændigheder vedr. coronakrisen godkendte dirigenten herefter repræsentantskabsmødets gyldighed.
Der blev endvidere, på dirigentens opfordring, godkendt taleret til alle tilstedeværende
på mødet.
2. Hovedbestyrelsens beretning
Formand for hovedbestyrelsen, Nis Rasmussen, indledte hovedbestyrelsens beretning med
den meget usædvanlige situation vedr. coronakrisen, som vi stadig står midt i. Helt frem
til divisionsweekenden primo marts var hovedbestyrelsen af den opfattelse, at der skulle
spilles division. Pga. coronasituationen valgte 1. division dog ikke at spille.
Tirsdag den 10. marts var der for hovedbestyrelsen ingen tvivl om, at bridge var udelukket, da regeringen skærpede retorikken om situationens alvor, risikoen for smittespredning var stor og samtidig var der et hensyn til, at der kan være spillere, som er i risikogruppen på grund af alder eller kronisk sygdom. Dagen efter, den 11. marts, lukkede hele
DK ned.
Nis Rasmussen oplyste, at DBf´s sekretariat har været bemandet på sædvanlig vis – bl.a.
for løbende at kunne opdatere og vejlede klubberne om udviklingen. Ligesom DBf har arbejdet meget på at styrke bridgen online. DBf har dog pga. aktivitetsnedgangen også benyttet sig af muligheden for at hjemsende medarbejdere med lønkompensation efter
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myndighedernes retningslinjer, da det kan bidrage til at holde hånden under DBf´s økonomi.
DBf ser nu frem mod sæsonstart. Nis Rasmussen glædede sig imidlertid over, at der allerede er flere bridgeklubber over hele landet, som er kommet i gang med sommerbridge
efter genåbningen den 8. juni. I den forbindelse nævnte Nis Rasmussen, at hovedbestyrelsen ikke havde kunnet opnå enighed om at udmelde egne anbefalinger og retningslinjer til medlemsklubberne om genåbningen af bridge. Sekretariatet tilbyder i stedet
mundtlig vejledning og har i perioden før og efter genåbningen vejledt mellem 5 og 10
klubber pr. dag.
Nis Rasmussen berørte også coronakrisens betydning for DBf´s økonomi, som pt. er positivt i påvirket, da omkostningerne er lave pga. aktivitetsnedgangen, særligt landsholdets
budget er næsten uforbrugt. Derfor er estimatet også, at DBf går ud af 2020 med et overskud. I 2021 kan indtægtsgrundlaget særligt blive påvirket af, at DBf´s klubber vil miste
medlemmer. Vi ved mere, når vi opkræver kontingent til oktober.
Forinden skal der i løbet af august 2020 foretages et survey blandt klubbernes medlemmer med det formål at få belyst, om de påtænker at genoptage bridgespillet til sæsonstart.
Nis Rasmussen oplyste, at sekretariatet har regnet på to scenarier baseret på en medlemsnedgang på hhv. 10 og 20%:
• Ved et fald på 20% i medlemstallet estimeres et underskud på godt to mio. kr.
• Ved et fald på 10% i medlemstallet estimeres et underskud på 1.5 mio. kr.
Nis Rasmussen lagde samtidig vægt på, at DBf i udgangspunktet har en robust økonomi.
Digital bridge
Ud af kriser vokser ofte noget nyt positivt. I DBf er det ikke mindst opblomstringen af en
digital strategi for bridge, som har fået et stort rygstød med vores Danish Dynamiteparturneringer på BBO. For nyligt afprøvede DBf også for første gang en holdturnering på
BBO, Danish Dynamite Teams, som var en stor succes. Vi regner med at mellem 5 og 10%
af vores medlemmer spiller med på vores BBO-turneringer fra tid til anden. Nis Rasmussen nævnte i denne forbindelse også hele problematikken omkring håndteringen af
snyd, som bl.a. drøftes med TUK.
Lær bridge – nyt afsnit på hjemmesiden
Udover BBO-turneringerne gjorde Nis Rasmussen opmærksom på, at der også er oprettet
et nyt område på hjemmesiden for forudsætningsløse bridge-spillere. I starten af 2020
blev et nyt afsnit offentliggjort på hjemmesiden under navnet Lær Bridge. Siden henvender sig i høj grad til personer, som søger mere information omkring bridge, og som er
nysgerrige på bridge. Under afsnittet findes et særligt online bridgeunivers, med tre
introduktionsvideoer, der kort og præcist forklarer de grundlæggende principper i bridge.
Vi håber med denne side at nå ud til nye bridgespillere.
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VM-guld til seniorerne
Nis Rasmussen glædede sig over den helt store VM-triumf for seniorerne i Kina i september 2019. Nis Rasmussen rettede samtidig en særlig tak til landstræner Peter Magnussen,
der arbejder ulønnet som landstræner samt kaptajn Bo Bilde og coach Jan Nielsen. Endelig fremhævede Nis Rasmussen også det gode samarbejde mellem landstræner, Eliteforum og sekretariatet.
Klubdagen
Nis Rasmussen noterede sig med tilfredshed, at Klubdagen i november var en succes og
gerne må gentages. Vores klubber ønsker videndeling og netværk. Klubberne vil gerne
gøre noget, dele noget, skabe noget sammen til gavn for bridgen. Derfor blev et resultat
af Klubdagen også, at et særligt ”Innovationsforum” til afløsning af breddeudvalget. Den
endelige etablering afventer dog, at coronakrisen slipper sit tag noget mere, før vi lægger fra land.
Festival – og sponsorater
Nis Rasmussen var rigtig glad for, at 2019 bød også på en meget vellykket festival, hvor
alle festivalens turneringer blev gennemført uden problemer. Vi har samtidig fået et rigtig godt samarbejde med lokale og regionale fonde på Fyn, der velvilligt støtter op om
festivalen. Glædelig vis har vi for 2021 og 2022 opnået fornyet støtte fra Fonden for Fynske Bank på 50.000 kr. i begge år. Ligeledes har vi i 2021 opnået 50.000 kr. i støtte fra
Nordea-Fondens lokale pulje.
BridgeCentralen
Nis Rasmussen orienterede, om resultaterne af den evaluering hovedbestyrelsen ville
iværksatte af BridgeCentralen sidste år. Evalueringen blev varetaget af Thorvald Aagaard,
der konkluderede, at BridgeCentralen er det bedst egnede produkt til turneringsafvikling,
men der kan naturligvis også tåle en række forbedringer. Nis Rasmussen oplyste videre,
at der pt. forhandles om en ny kontrakt for samarbejdet med leverandøren, SSD. Endelig
kunne Nis Rasmussen fortælle, at der på forslag fra de fire østdanske distrikter er besluttet også at arbejde henimod to versioner af BridgeCentral – en klubversion og en mere
avanceret version til bl.a. afholdelse af festival og andre forbundsturneringer. Forslaget
er stillet. Der vil endelig blive nedsat et særligt BC-brugerpanel i løbet af efteråret 2020.
Afslutning
NR takkede i beretningen både alle forbundets frivillige og sekretariatet for deres arbejdsindsats.
Til sidst sagde Nis Rasmussen et par ord om hovedbestyrelsens interne samarbejde, og
henviste her til Birte Kjeldsens spørgsmål om samme på midtvejsmødet i november 2019.
Nis Rasmussen gav udtryk for, at både samarbejdet og beslutningsprocesserne i hovedbestyrelsen var blevet tungere, og det smitter også negativt af på sekretariatet. Nis Rasmussen fandt for sit eget vedkommende situationen uholdbar, og nævnte i den forbindelse, at den personlige omkostning for ham selv var blevet for høj.
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I den efterfølgende debat var repræsentanterne optaget af hovedbestyrelsens interne
samarbejde, og spørgsmålet om udmelding af egne retningslinjer fra DBf som følge af coronakrisen.
Ole Vinberg var uenig i hovedbestyrelsens beslutning om ikke at udmelde egne anbefalinger om genoptagelse af bridge til klubberne. Ole Vinberg mente, at klubberne savner
konkrete udmeldinger fra DBf om holdning til både sprit, skærme m.v., og mente, at
mange klubber befinder sig i en krisesituation.
Både Olaf Johansen og Torsten Ørhøj var enige med Ole Vinberg i, at det vil være nyttigt
med selvstændige anbefalinger og retningslinjer fra DBf.
Flere repræsentanter mente også, at økonomien i klubberne er presset pga. risiko for
medlemsnedgang og DBf bør overveje at stille en hjælpepakke til rådighed. F.eks. ½ pris
på plexiglasskærme-skærme.
Nis Rasmussen bemærkede, at sekretariatet siden starten af maj havde påbegyndt udarbejdelse af et katalog til klubberne til genoptagelse af bridgen, som hovedbestyrelsen
havde drøftet flere gange, men som sagt havde der ikke kunnet opnås enighed om at udsende det.
Det var i den forbindelse et spørgsmål til Mikkel Nøhr som advokat, om det kan være ansvarspådragende at anbefale noget ift. corona og bridge. Det mente advokat Mikkel Nøhr
ikke.
Sus vang mente, at det survey der skal afdække, om medlemmerne vil genoptage bridge
skal suppleres med, hvad vi kan gøre for den enkelte, hvis ikke vedkommende vil genoptage bridgen.
John Maagaard mente, at det var upraktisk, at skærmene skal rengøres efter hver tredje
spil. Hertil svarede Morten Henningsen, at det ikke burde være nødvendigt.
Charlotte Fuglsang bemærkede, at skærmene især kan medvirke til en mental tryghed
over for spillere, der er usikre på genoptagelse af bridge.
Poul Bo var skeptisk over for brugen af skærme, og mente ikke, at klubberne skal have
kredit i Bridgebutikken eller tilskud fra DBf.
Olaf Johansen kommenterede på samarbejdet i hovedbestyrelsen herunder, hvordan hovedbestyrelsen agter at sikre en bedre funktionsdygtighed, så den kan løfte de opgaver,
den er valgt til?
Per Egelund opfordrede DBf til at fremhæve de sider i myndighedernes retningslinjer,
som særligt kunne vedrøre bridgeklubber.
Beretningen blev herefter taget til efterretning. Den skriftlige beretning kan ses via dette
link.
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3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
Direktør Charlotte Fuglsang fremlagde årsregnskabet for 2019. Der blev samtidig omdelt
en mere specificeret udgave af årsregnskabet, som giver et mere tydeligt billede af,
hvordan indtægter og udgifter er opstillet i det nye økonomistyringssystem. Den specificerede udgave var også blevet lagt på distriktsforum sammen med en opdatering af beskrivelsen praksis for styring af likviditet, investeringer og risiko. Charlotte Fuglsang oplyste, at den eksterne revision er bekendt med den specificerede udgave, men den er ikke
underlagt revision.
Charlotte Fuglsang redegjorde for, at der ved årets begyndelse var knap 12 mio. kr. i indtægter til rådighed - heraf kontingentindtægt på 6.688.600 kr., som blev 280.000 kr.
mindre end budgetteret. Personaleudgifterne var i 2019 blev ca. 130.000 kr. lavere end
budgetteret og godt 500.000 kr. lavere end i 2018. Det skyldes hovedsageligt, at stillingen
som it- og turneringschef blev nedlagt og ansættelsen af en turneringsadministrator først
havde virkning fra den 1. juni 2019.
Charlotte Fuglsang bemærkede, at den helt store udfordring på indtægtssiden fremadrettet er, at kontingentindtægten falder, da vores klubber så at sige ”tynder ud i toppen”. Derfor skal hovedbestyrelsen drøfte muligheden for andre indtægter, f.eks. betalte
reklamer på hjemmesiden og et bredere annoncørfelt i Dansk Bridge.
Årets resultat for 2019 blev et underskud på knap 40.000 kr. Det budgetterede overskud
ved årets begyndelse var sat til ca. 60.000 kr. Begrundelsen for, at overskuddet ikke nåede det budgetterede er på indtægtssiden dels faldende kontingent-indtægt, og på omkostningssiden, repræsentantskabets beslutning om at yde 15 kr. pr. medlem til Dansk
Skolebridge i årene 2019, 2020 og 2021. En bevilling som ikke var budgetteret. Charlotte
Fuglsang fandt det dog meget tilfredsstillende, at det et langt stykke henad ad vejen lykkedes at komme i mål med et beskedent underskud.
Afslutningsvist oplyste Charlotte Fuglsang, at samarbejdet med de kritiske revisorer forløber fint, og de kritiske revisorer har været på besøg i sekretariatet to gange i 2019.
Årsregnskabet for 2019 blev herefter godkendt.
Årsregnskabet kan ses her.
………………………………………………………………………………………
Repræsentantskabsmødet blev efter punkt 3, suspenderet til fordel for en hædersbevisning.
Michael Fiorini, der efter ni år som næstformand havde valgt at stoppe sit arbejde i
DBf's hovedbestyrelse, blev dekoreret med DBf's guldnål på repræsentantskabsmødet.
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Formand for DBf's hovedbestyrelse, Nis Rasmussen, takkede Michael Fiorini for hans store arbejde og sit store udsyn for at udvikle både DBf og bridgen. Nis Rasmussen sagde
blandt andet, at Michael altid havde blikket rettet mod, hvad der tjener forbundet
bedst, og hvad der er i medlemmernes interesse. Michael Fiorini takkede for de rosende
ord og sagde om sit arbejde i hovedbestyrelsen, at hans fokus bl.a. har været at blive
oppe i helikopteren og overlade detaljerne til sekretariatet. Videre sagde Michael Fiorini, at med et stort engagement og sans for detaljen kan det for mange ildsjæle ofte være svært at holde fokus på de overodende linjer. Michael Fiorini takkede for ni gode år,
og ønskede DBf held og lykke med at bringe bridgen i fremdrift.

4. Indkomne forslag – bilag
Nis Rasmussen motiverede hovedbestyrelsens forslag til en justering af den omlægning af
MP-afregningen til en bordafgift, som blev godkendt på repræsentantskabsmødet i 2019.
Udgangspunktet var, at en bordafgift skal være omkostningsneutral for klubber, distrikter
og kredse i forhold til den nuværende MP-ordning. Endvidere skulle den være nem at administrere. Efterfølgende har bl.a. de kritiske revisorer spurgt ind til, om kredsenes fritagelse for bordafgift var hensigtsmæssig og i beslutningens ånd. Den vedtagne beslutning
betyder således, at kredsene ikke skal betale for deres turneringer, og dermed reelt kan
sætte turneringsindskuddet ned. Derfor lægger hovedbestyrelsen op til, at kredsenes situation bør genovervejes, konkretiseret i to løsningsforslag.
Der blev fra flere repræsentanter givet udtrykt, at det naturligvis er vigtigt, at dem der
bruger BC betaler for det. Poul Bo Madsen mente, at det nok er blevet implementeret
som vi har tænkt det, men naturligvis bør kredsene betale.
Christian Snabe mente at det jo først og fremmest handler om, at kredsene bruges som
kvalifikation og lagde vægt på, at der skelnes mellem det kreds-relaterede og det distriktsrelaterede. Denne skelnen er aktuel i København og Bornholm, hvor der er sammenfald mellem kreds og distrikt.
Kurt Als lagde vægt på, at man skal betale efter den aktivitet man har, det må være det
mest retfærdige, hvorefter hovedbestyrelsen må håndtere detaljerne.
Olaf Johansen ønskede løsningsforslag to, da det vil være nemmest administrativt, og distrikterne gik med til at acceptere ikke at få betaling for sølvpoint.
Torsten Ørhøj foreslog tre takster for guld, sølv og bronze uanset distrikt eller klub. Morten Henningsen mente ikke, at faste beløb var langtidsholdbar løsning.
Durrin Hynes fandt det vigtigt, at systemet var enkelt og gennemsigtigt, f.eks. betaling
pr. spilleaften.
Dirigenten henledte opmærksomheden på, at der i forslaget skal tages specifikt stilling til
kredsenes betaling. Dirigenten opsummerede, at den nuværende situation ikke helt har
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ramt skiven, hvorfor hovedbestyrelsen og sekretariatet må anmodes om, at se på en model for kredsenes brugerbetaling.
Det blev herefter skredet til afstemning vedr. løsningsforslag nummer 1 i forslaget. Der
var 17 stemmer for dette forslag, som dermed blev vedtaget.
Kredsenes betaling for turneringer med ny bordafgift fastsættes således, at det beløb,
som de enkelte kredse fremover betaler er ca. det samme, som de gjorde med MP- ordningen, hvor der forudsættes samme aktivitetsniveau. Med de oplysninger, der fremkom
under punktet, så vil HB/sekretariatet genberegne om det fremlagte tal i forslaget på kr.
6,50 er det korrekte for de kommende sæsoner.
5. Fastsættelse af kontingent
Hovedbestyrelsen foreslog uændret kontingent. Repræsentantskabet godkendte hovedbestyrelsens forslag. Der blev fra Henrik Sattrup spurgt til kontingentindtægten og hvor
slemt det kan blive for 2020. Både Nis Rasmussen og direktør Charlotte Fuglsang lagde
vægt på, at for 2021 er worst case-scenariet et indtægtsfald på mellem 1.5 og 2 mio. kr.
6. Fastsættelse af antal hovedbestyrelsesmedlemmer
Hovedbestyrelsen havde på forhånd foreslået at sætte antallet til syv. Poul Bo Madsen
havde forstået, at Nis Rasmussen i sin mundtlige beretning gav udtryk for, at selv om Anna von Lowzow var udtrådt af HB kort efter sidste repræsentantskabsmøde, så havde det
passet fint med seks medlemmer til opgaverne, men samtidig gav Nis Rasmussen også udtryk for, at samarbejdet ikke var helt i orden. Da det sikkert ikke ville give et bedre samarbejde med syv medlemmer, og Poul Bo Madsen var optaget af, at samarbejdet ville
bedres, og ville det måske blive nemmere med seks medlemmer og foreslog derfor, at
antallet af hovedbestyrelsesmedlemmer blev sat til seks.
John Maagaard og Olaf Johansen foreslog at holde sig til syv som foreslået af hovedbestyrelsen også for at undgå problemer med stemmelighed.
Der blev herefter skredet til skriftlig afstemning. Der var 11 stemmer for seks medlemmer af HB og otte stemmer for syv. Herefter var der flertal for, at hovedbestyrelsen det
kommende år skal bestå af seks medlemmer.
7. Valg af formand (ulige år) og næstformand (lige år)
Michael Fiorini havde ønsket at trække sig. Kurt Als havde på forhånd tilkendegivet, at
han opstillede. Endvidere foreslog John Maagaard opstilling af Anne Lauritzen.
Der blev herefter skredet til afstemning. Kurt Als blev valgt med 11 stemmer mod otte
stemmer til Anne Lauritzen.
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8. Valg af yderligere medlemmer af hovedbestyrelsen
Alle nuværende medlemmer af hovedbestyrelsen, Anne Lauritzen, Bo Ulrik Munch, Jane
Norgren og Rudi Bjerregaard var på valg og villige til genvalg. Derudover havde Poul
Færch, formand for Ikast Bridgeklub og Sus Vang, distrikt Sydjylland, meldt deres kandidatur.
Der var herefter seks opstillede til fire pladser. Der blev herefter foretaget skriftlig afstemning med følgende stemmetal:
• Bo Ulrik Munch 17
• Sus Vang 17
• Jane Norgren 13
• Poul Færch 12
• Rudi Bjerregaard 9
• Anne Lauritzen 8
Den samlede hovedbestyrelse består herefter af:
• Nis Rasmussen – formand
• Kurt Als – næstformand
• Bo Ulrik Munch
• Jane Norgren
• Poul Færch
• Sus Vang
Nis Rasmussen bød Sus Vang og Poul Færch velkommen i hovedbestyrelsen og takkede
samtidig Anne Lauritzen og Rudi Bjerregaard for deres indsats.
9. Valg af professionel revisor
Ernst & Young revisionspartnerselskab blev genvalgt
10. Valg af kritiske revisorer
Eftersom Kurt Als var blevet valgt til ny næstformand i DBf´s hovedbestyrelse, skulle der
vælges ny kritisk revisor. Kurt Als kunne her oplyse, at han gerne vil indstille Nell Rindahl, der tager imod valg og håber at kunne bidrage til et godt samarbejde. Nell Rindahl
blev herefter valgt.
11. Eventuelt – herunder fastsættelse af dato for repræsentantskabsmødet
Der blev under punktet aftalt følgende datoer:
• Repræsentantskabsmødet i 2021 afholdes lørdag 24. april - vest for Storebælt
• Midtvejsmødet 2020 afholdes lørdag den 7. november – øst for Storebælt
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Herudover blev følgende drøftet:
Torsten Ørhøj foreslog at man overvejede optagelse af enkeltpersoner som passive i DBf
som så bl.a. kunne få Dansk Bridge tilsendt. Charlotte Fuglsang var skeptisk over for at
yde en bedre service til passive medlemmer med udsendelse af bladet, når aktive klubmedlemmer skulle afhente bladet i deres klub.
Jørn Plet spurgte om passivt medlemskab af DBf skulle give adgang for brug af forbundets
kurser m.v.
Steen Løvgreen foreslog, at det nye ”Innovationsforum” arrangerer et kursus om bestyrelsesarbejde.
Kurt Als og Olaf Johansen påpegede at de som kritiske revisorer ikke kunne støtte, at
”Praksis for likviditet og risikostyring” opererede med 12 dage. Da dette formelt er HB’s
anliggende, og Kurt Als nu er indtrådt i HB, vil denne procedure blive revideret inden næste kontingentopkrævning.
Herefter bekendtgjorde dirigenten, at repræsentantskabsmødet var afsluttet.
Mikkel Nøhr, den 30. juni 2020

*****************************************************

Bridge – mere end et spil

Side 10/10

