Rønne, den 27. september 2016

Kære klubledere
Jeg minder om mødet mellem klublederne og distriktsbestyrelsen, som afholdes i Sagahuset,
Sagavej 2, Rønne, lørdag d. 1. oktober med start kl. 10.00.
Vi afslutter med en let frokost på distriktets regning ved 12-tiden, med mindre debatten er så livlig,
at der er behov for yderligere tid til drøftelserne.

Fra Kresten Jensen, Rønne Bridgeklub, har jeg modtaget følgende forslag til
drøftelse:
- Lokalt kursus i Bridgecentralen. Der er mangel på "eksperter" desangående i klubberne og der
er en stor opdatering på vej. som et efterfølgende kursus også vil kunne belyse.
- Overnatnings-/ opholdsmuligheder ifb. med deltagelse i bridgefestivalen i Svendborg. Jeg
fornemmer et stort ønske om muligheder for fællesskab og socialt samvær.

Distriktsbestyrelsen har også nogle punkter til drøftelse:
Tanker efter Bridgens Dag. Stod resultatet mål med anstrengelserne? Fik klubberne
medlemsfremgang?
Nye forslag til koordinerede initiativer for at skabe medlemsfremgang. En fortsættelse af
diskussionen sidste år. Er nogle af de forslag, der dengang kom frem blevet afprøvet?
Kursusvirksomhed/temaundervisning, skal det udbydes centralt eller klubbaseret. Det blev nævnt
på sidste års møde, at man i lyset af den ringe tilslutning, der gennem 3 år havde været til
temadagene, kunne overveje at udbyde kurserne til afholdelse i klubberne. Er der stemning for at
prøve den model? Der skulle vel i så tilfælde være tale om ét tema (det samme for alle klubberne)
om året.
DM-tendenser. Hvordan skal vi forholde os til de ændrede regler for deltagelse i DM-seniorpar (Fri
tilmelding til DM-seniorpar i 2017). Skal vi stadig afholde en kombineret BM-turnering/DMkvalifikation eller nøjes med en BM-turnering? Hvad, hvis reglerne fremover ændres i de øvrige
DM-rækker?
Hvorledes forholder vi os til forslaget fra Breddeudvalget om en ændret struktur i kontakten
mellem klubberne og hovedbestyrelsen. Jeg vedhæfter brevet fra generalsekretæren i Dbf.
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