DBf Distrikt Nordjylland
Referat af generalforsamling fredag den 12.april 2019 kl. 19.00 i Bridgehuset
Følgende klubber var repræsenteret ved generalforsamlingen. Hjørring (Henning Langbak), BK-Nord
(Albert Nielsen), Brovst (Kurt Als), Brønderslev (Torben Jakobsen), Hadsund (Thor Jensen), Hals (Jan
Meyer), Hirtshals (Helle Andersen), Hjallerup (Jørgen Andreasen),Hobro (Per Frederiksen), Pandrup
(Elly Berthelsen), Ravnkilde (Birte Kjeldsen), Romdrup-Klarup (Inger Schrøder), Sæby (Jens
Abildgaard), Vodskov (Erik Christensen) og Års (Michael Mathiesen)
DBf: Formand Nis Rasmussen og bestyrelsesmedlem Bo Ulrich Munch.
Hertil var en del medlemmer mødt op.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
1. Konstatering af stemmetal
Deltagende klubber blev fundet ved almindeligt navneopråb. Stemmetal ud fra
medlemstal som det fremgår af DBf hjemmeside.
2. Valg af dirigent
Vilhelm Christiansen blev foreslået af bestyrelsen og valgt ved akklamation.
Stemmetællere: Henning Langbak og Albert Nielsen.
3. Distriktsbestyrelsens beretning
Kurt Als gennemgik bestyrelsens beretning. Se nedenfor.
Dirigenten lagde op til, at vi holdt spørgerunder i beretningens emnefelter hver for sig.
Der blev spurgt til om det er rimeligt, at der planlægges turneringer sammen med
klubsølv i klubberne. I år var der sammenfald mellem klubsølv i Hadsund og Kval Nord
(en turnering i Kreds 4 regi).
Kurt gjorde rede for, hvorfor det er svært at undgå.
Opfordring til, at der kommer flere Nordjyske billeder på en i øvrigt flot hjemmeside.
Spørgsmål til det rimelige i, at der er to danmarksmesterskaber samtidig i Svendborg.
Spørger mente, at der bliver prioriteret forkert.
Beretningen blev godkendt
4. Aflæggelse af årsregnskab
Jørgen Andreasen forelagde årets regnskab med anmærkningsfri påtegning fra revisor.
Der var et pa enkelte opklarende spørgsmål, hvorefter årsregnskabet blev godkendt.
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6. Meddelelser fra DBF
Hovedbestyrelses medlem Bo Ulrich Munch fik ordet.
Hovedbestyrelsen ønsker at komme ud at høre, hvad der sker ude i landet.
DBf har i år et overskud på 90 000 kr. hvilket er et par hundrede tusind mindre end
budgetteret, men især BC-3 har kostet ekstra. Bestyrelsen er tilfreds med regnskabet.
Dernæst tog Bo fat på BC-3. Personligt ikke mange problemer med brug af den nye
version, men var især irriteret over de lange svar tider ved eksempelvis ændringer i
forbindelse med turneringsafvikling. Har haft et enkelt nedbrud i sin klub.
Det har vist sig, at det går bedst med medlemstal, hvor klubberne har egne lokaler, derfor
vil DBf finde en model til at understøtte, at flere klubber får egne lokaler – om de er
lejede eller ejet af klubben er ikke afgørende.
Dansk Bridge distribueres direkte til klubberne på grund af portoforhøjelser. I
sommermånederne kan man selv skrive bladet ud fra forbundets hjemmeside.
Breddeudvalget havde satset hårdt på Bridgens dag og sat som mål, at der kom 50 %
flere k-medlemmer. Det var ikke nået, men dog en stigning på omkring 15 %.
Hovedbestyrelsen har besluttet at Bridgefestivalen skal ligge i Svendborg i hvert fald i år
og de næste 5 år.
Til ære for vores tidligere projektor, Prins Henrik, blev afviklet turneringen Prins
Henriks memorial. Vi har også brug for at markere 80 år med dansk bridgeforbund.
Hovedbestyrelsen har stillet forslag til repræsentantskabsmødet om ændring af betaling
for mesterpoint. Forslaget giver stort set samme udgift for klubberne og samme indtægt
for forbundet, men er en administrativ lettelse. Der er tale om en bordafgift per
turnerings dag i stedet for en turneringsafgift.
DBf har fået et nyt økonomistyringssystem. Det fungerer godt med bedre rapporter til
bestyrelsen.
Sekretariatet er stort set bemandet som sidste år, men der mangler ansættelse af en
turneringskoordinator.
Der blev stillet spørgsmål til BC-3 – her var det igen svartid fra serveren ved almindelig
brug som var i fokus. Problemer med Net tid blev nævnt. Nis fortalte, at det arbejder
man på at få løst.
Bridge bladet bliver ikke taget med hjem af alle medlemmer. Nogle klubber lægger
bladet ud på bordene, men det er svært hvor man spiller flere aftener med gengangere
blandt spillerne. Der er mulighed for at justeret antallet ved henvendelse til DBf.
Det var et ønske fra flere, at storskærmsvisning af resultater fra BC-3 blev bedre.
Til et spørgsmål svarede Nis, at brug af Bridgecentralen af andre end DBf medlemmer er
en mulighed med BC-3, men der er ingen aktuelle planer.
Der var forslag om, at ændre kontingentstrukturen til DBf, så der ikke længere bliver
betalt for mesterpoint. Nis fortalte, at det har været drøftet til repræsentantskabsmødet
for et par år siden, men fik slet ikke opbakning.
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7. Meddelelser fra kreds 4
Turneringerne i Kreds 4 regi har været afholdt som de foregående år, med et tilsvarende
deltager antal. Resultater kan ses på kredsen hjemmeside. Kreds 4 er et samarbejde med
3 andre distrikter om afvikling af turneringer i DBf s turneringspyramide.
Forslag om, at Distriktet til næste møde i kredsen foreslår halvpris for juniorer. Der har i
år deltaget to juniorer, som spiller i BK-Nord.
Forslag om, at kredsen ikke længere tager hensyn til holdturneringer.
8. Indkomne forslag fra klubber
Ingen forslag er indkommet.
8. Forslag fra distriktsbestyrelsen
Ingen forslag.
9. Fastsættelse af kontingent til distriktet og fremlæggelse af budget.
Budgettet blev fremlagt. Det blev vedtaget at kontingentet uændret skal være 20 kr. per
medlem.
10. Valg af distriktsbestyrelse og suppleanter for bestyrelsen.
Genvalg til bestyrelsen, Kurt Als, Birte Kjeldsen, Bo Blach, Jens Abildgaard, Jørgen
Andreasen og Lars Mejlholm.
Nyvalg til Vilhelm Christiansen.
11. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Genvalg af Peder Rasmussen som revisor og Per Frederiksen som revisor suppleant.
12. Eventuelt
Bestyrelsen ønskede under eventuelt af få forsamlingens holdning til de to forslag, som
der skal afgøres på repræsentantskabsmødet senere i april.
Forslag om at der overføres et beløb på 15 kr. per medlem i DBf til foreningen Dansk
Forslaget er stillet af medlemmer fra Midt- og Østjylland. Birte Kjeldsen redegjorde for,
at det er nødvendigt med et bemandet sekretariat (aflønnet personale) for at skolebridge
kan modtage fondsmidler til de mange events i skole bridge regi. Birte hat talt op, at
skolebridge har være nævnt 300 gange i medierne bare i år.
Der var opbakning til forslaget selvom det eventuelt vil føre til en kontingentstigning på
15 kr. til DBf.
Bestyrelsen fik opbakning til at støtte forslaget om at omlægge betaling for mesterpoint.
Kurt takkede dirigenten for at bringe os igennem generalforsamlingen, takkede Nis og Bo for at havet
taget turen til Aalborg og takkede for det fine fremmøde. Generalforsamlingen sluttede med et spil bridge.
/ Bo Blach, referent
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Bestyrelsesberetning for 2018/19 for Distrikt Nordjylland

Så er der gået et 1 år igen, og I får beretningen om, hvordan bestyrelsen synes, at året er gået
Det er gået fremad og vi er nået endnu et godt stykke i den rigtige retning, hvor samarbejde, samspil, struktur og ønsket
om at gøre noget for bridgen i Nordjylland er stadig hovedtemaet for Bestyrelsen. Beretningen er kort, da vi gerne vil
anvende tiden til drøftelse af de fremadrettede muligheder
Så vi håber på, at få en god og sober debat med DBf´s repræsentanter Bo Munch og Nis om aktivitetsniveau i Distriktet
og DBf fremadrettet – en slags forventningsafstemning.
Vi blev på konstruktive klubmøder i juni enige om, at vi skulle arbejde videre med vort udadvendte arbejde og der
skulle være noget nyt. Skolebridge blev et fortsat tema. Der var ønske om et TU-lederkursus, med opdeling 3 enkelte
halve dage. (Tonny Hessel) samt BC og BM undervisning (Martin Hilmer/JensAbildgaard og medhjælp af Lars Mejlholm
)

Hvordan gik det så:
Hold DM her var der 4 hold, hos BK Nord – og sidste år 6 hold
Senior par blev der 12 (16) Vodskov
Mix-par 20 par (22) i Hjørring – som gik planmæssigt, Der blev afholdt semifinale i Mixpar i år. 24 par
Damepar deltog der 12 par i Hirtshals (10).
Åben par deltog kun 12 par (18).
Serie 1 var der 6 hold samme som sidste år, og blev vundet af Jens Abildgaards Hold.
Serie 2 med 4 hold om lørdagen og 8 hold om søndagen – Kæmpesucces.
Specielt tak til Jørgen Solsig, der virkelig trak igennem, og hjalp som tu-leder begge dage.

Kreds 4, hvor Bo er vor repræsentant og kasserer. Vi har haft et godt samarbejde, hvor Birte og jeg deltog
som lytter på sidste års møde. Der kom igen 2 turneringsdage i sæsonen til Nordjylland.
Handicap-TU i Hjallerup, blev aflyst grundet få tilmeldinger, og bestyrelsen blev enige med
Hjallerup om, at bakke op om Prins Henriks Memorial, hvor der var tilmeldt 22 par
BegynderTU blev afholdt i Hjørring med 20 par (22) par i begynder
Skolebridge er stadig en stor succes og der er virkelig blevet lagt mega meget frivilligt arbejde af rigtig
mange bridgespillere i distriktet. Specielt vil vi fremhæve, at der hjælpes gerne på tværs af klubber, når der
er et stort opstartsprojekt på en skole.
Der er sket noget rigtig mange steder, og det vil føre for vidt at nævnte alle, men det kan ses på Distriktets og
Dansk Skolebridges hjemmeside.
Resultater - Aron og Daniel Tylvad var på vinderholdet der kvalificerede sig til Klub-DM
Og er nu faste landsholdsspillere på ungdomslandsholdet☺
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TU-lederkurserne kom ikke rigtig i gang, da vi ikke fik datoer placeret ind i årshjulet, så det vil gøre til næste
sæson.

Hjemmesiden har fået nyt lay-out og har haft lidt udfordringer i forbindelse med opstarten, men
fungerer nu fint, og vi jo stadig modtager forbedringsforslag. Tak til Lars for godt arbejde.
Bestyrelsesarbejdet:

Distriktsbestyrelsen arbejder efter vort årshjul, der skal dække de områder, som er årligt
tilbagevendende.
Samarbejdet i bestyrelsen har fungeret rigtig godt i år.
Vi er enige om, at målet for os er, at skabe et godt samarbejde med klubber og gerne enkeltpersoner, som vil
bidrage til en nøje afstemt opgave – uden nødvendigvis at være i bestyrelsen. Hvilket vi jo også har gjort i
sæsonen. Dette vil vi fremadrettet gerne dyrke, hvis vi sammen finder gode enkeltprojekter, som nogen
gerne vil bidrage til. Et glimrende eksempel er Jørgen Solsigs hjælp til at finde Hold til Serie 2 turneringen.
Vi synes, at vi har afprøvet en del nyt med turneringer, og overordnet er det bestyrelsens indstilling, at
fortsætte arbejdet med holdturneringerne også via Serie 2, der er sat i godt i gang.
Bestyrelsen tænker, at det er den turneringsform, som kan parres med vore DM-parturneringer, selvom det
umiddelbart er 2 forskellige spilletyper, men Serie 2 spillerne er dem, der kan blive de næste
turneringsspillere.
Kunne det tænkes, at vi næste sæson også udvalgte spillesteder efter klubber, som positivt tilkendegav, at de
også vil gøre en aktiv indsats for at skaffe spillere til sideturneringen Serie 2.
Gerne input til, hvordan kan vi gøre det bedre sammen med jer, og specielt hvordan får vi flere par i alle
finalerne i Distriktet, som kvalifikation til DM. Disse tiltag har også en stor betydning for det fremtidige
økonomiske råderum, hvor også antal deltagere i et kursus har stor betydning.
Semifinaler bliver højst i Mix-par.
For resultater henvises til Distriktets hjemmeside.

Vær opmærksom på, at du kan tilmelde dig emailservice på Distriktets hjemmeside, og være
opdateret på alle nyheder.
Vor gode sponsoraftale kan nu for alvor ses i vort regnskab, da har modtaget 3000 kr. kontant samt
gavekurve til 1. præmie fra Dronninglund Sparekasse, og tak til Jørgen, som skabte kontakten
Jens har været turneringsansvarlig i sæsonen samt udført et stort arbejde som ”konsulent” på BC 3 i
samarbejde med Martin Hilmer, Keld Jensen og Lars Mejlholm.
Det udenrigspolitiske og DBf:
Der er kommet et forslag om, at MP ordningen afskaffes, hvorefter der kommer en bordafgift.
Bestyrelsen mener, at det er et konstruktivt forslag, som vi kan stemme for. Under forudsætning af, at
Distriktets økonomi ikke ændres væsentligt, da vi nu modtager 8 kr. pr. sølvkupon, hvilket er en væsentligt
indtægtskilde for Distriktet, da klubberne afholder pænt med sølvpointturneringer.
Forslag om, at der betales et ekstra kontingent i niveau på 15kr. til Dansk Skolebridge
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Vi vil gerne høre jeres mening, når vi kommer til punkterne under eventuelt, og som sædvanen byder, at vi
til REP-møde stemmer efter det generalforsamlingen anviser.
Et tankeeksperiment fra sidste år, at Distrikterne fik eksempelvis 2000-5000 kr. og skulle medvirke ved
implementering af projekter fra DBf – ud til det enkelte medlem - det kunne afprøve nærhedsprincippet ☺
Det var tænkt ved udbredelsen af BC – og det blev aktuelt med 3 mødedage om BC3. Som har været en
udfordring af de store – som jo alle ved.
Efter samme princip afholdt vi klublederdag 26.1.19 og havde en god dag med de fremmødte.
Der blev drøftet mange forskellige ting henover bordene. Der er udsendt referat af mødet til alle klubber.
Hovedpunkterne og ”knasterne” var, hvordan får klubberne flere medlemmer og for Distriktet, hvordan få vi
nye turneringsspillere. Samarbejde på tværs af klubberne samt undervisning (Distriktet)af nye medlemmer
Nu er der fri tilmelding til Seniorpar og Damepar – stopper det der.
Blev kraftigt drøftet på sidste Midtvejsmøde. Det mente vi i november
Klubmøde afholder vi selvfølgelig igen og nok den 12. juni, da de er givtige for samspillet mellem klubberne
og Distriktsbestyrelsen.
Vi ser frem til en konstruktiv og sober debat og anbefaler, at det som vedrører DBf afventer til - de har været
et punkt på dagsordenen, og vi har hørt Deres input.

På bestyrelsens vegne
Kurt Als
Formand
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