
 
  

10.april 2015 
 

Bestyrelsens beretning for 2014 - 2015 
 
Ved generalforsamlingen i 2014 var der genvalg til de 2 bestyrelsesmedlemmer, som var på valg: 
Mogens Nørregaard og Gorm Christensen samt suppleant Tove Pihl. 
Konstitueringen resulterede i følgende fordeling af arbejdsopgaver 
• Erik Mortensen:  Sekretær, kontakt til spillesteder, turneringsafvikling 
• Svend Aage Holmstrøm:  Hjemmeside og teknisk leder under turneringer, 
• Mogens Nørregaard:  Kontakt til medier og sponsorer 
• Aase Kjøller:  Kasserer 
▪ Gorm Christensen:  Formand. Kontakt til DBf, turneringstilrettelæggelse,  
                                                                 nyhedsbreve til klubber, 
• Tove Pihl deltager som suppleant i bestyrelsesmøderne 
Hen over sommeren holdt bestyrelsen 2 møder for inden sæsonstart at få præciseret, hvad vi som 
distriktsbestyrelse fandt betydningsfuldt at arbejde for i bornholmsk bridge. 
Bestyrelsen valgte at prioritere følgende: Fastholdelse af deltagerantallet i distriktsarrangementerne, 
iværksættelse af begynderundervisning, undervisning af let øvede, gennemførelse af 
turneringslederkursus 3. 
Yderligere 3 møder er afviklet gennem sæsonen. 
 
 

Hvad skete der i sæsonen 2014 - 15 

Medlemstallet 
Medlemstallet er steget en smule fra 510 ved udgangen af 2013 til 518 ved udgangen af 2014. Da 
17 begynderkursister er meldt ind som K-medlemmer i løbet af efteråret, har der været en 
tilbagegang på ca. 10 tidligere medlemmer. 
 

Landsdækkende turneringer: 
Kvalifikation til 3. division. 
Kvalifikationsturneringen med deltagelse af 6 hold fra distrikterne København, Nord-, Øst- og 
Vestsjælland, Storstrøm og Bornholm blev afviklet den første weekend i juni. Poul Hansens hold 
deltog som vindere af distriktsholdturneringen på Bornholm. Det lykkedes desværre ikke for holdet 
at kvalificere sig til deltagelse i 3. division øst. 
 
DM for par 
Ved årets DM i Svendborg brillerede især Inge-Lise Kofoed/Bjarne Andersen med en 2. plads i 
senior, Inge Nielsen/Peter Ringsted med en 24. plads i A-finalen i mixed og Marianne Madsen/Inge-
Lise Kofoed med en 5. og Tove Pihl/Lone Malling med en 20. plads i damerækken.  Disse 
placeringer betyder, at Bornholm ved DM-2015 kan deltage med 4 par i mixed par, seniorpar og 
damepar, mens repræsentationen i åben par stadig er 3 par. 
 

DM for klubhold. 
Kun Åkirkeby Bridgeklub meldte sig til kvalifikationen om at deltage ved DM. Derfor deltog holdet 
med Poul Hansen, Henrik Ibsen, Leif Rømer og Jørgen Sonne uden kvalifikation i DM for 



 
  

klubhold. Turneringen blev afviklet i Gentofte sidste weekend i oktober. Holdet placerede sig som 
nr. 7 af 12. 
Bestyrelsen har diskuteret, hvilke årsager der kunne være til at ikke flere klubhold ønskede at 
deltage i kvalifikationen til DM. De seneste 3 år har kun ét hold meldt sig, hvorfor der slet ikke har 
været nogen kvalifikationsturnering. 
En forklaring kunne være, at kvalifikationen lå alt for tidligt på sæsonen, nemlig allerede i første 
weekend i oktober. Vi har derfor fra sæson 2014-2015 valgt at placere en eventuel 
kvalifikationsturnering om retten til at deltage i DM for klubhold i april med efterfølgende DM-
deltagelse i oktober. Flytningen ændrede ikke noget ved tilmeldingerne i år. Igen har Åkirkeby 
retten til at sende et hold til DM for klubhold uden nogen kvalifikation. Det er bestyrelsens håb, at 
der også på klubholdfronten kan ske en positiv udvikling, så der kan blive tale om egentlig 
konkurrence om at komme til DM. 
 
Pokalturnering 

1 hold deltog: 
Gert Hansen, Bjarne Andersen, Axel Koefoed og Peter Braid. Holdet udgik efter nederlag i 5. runde 
 
Handicapturneringen 

Den landsdækkende handicapturnering afvikledes for første gang d. 19. april. Da denne beretning er 
udsendt inden spilledatoen, vil deltagerantal og resultater blive meddelt mundtligt på 
generalforsamlingen. 
 

Afviklede BM-turneringer i sæsonen 2014 - 15 
Distriktsholdturnering: 
8 hold deltog, fordelt i to rækker, Bornholmsserien og Serie 1. Vinder af Bornholmsserien blev Poul 
Hansen, Leif Rømer, Axel Kofoed og Peter Braid, som dermed er Bornholmsmestre og har vundet 
retten til at deltage i kvalifikationsturneringen om oprykning til 3. division. Holdet har takket nej til 
retten, og da ingen af de andre hold i Bornholmsserien ønskede at overtage retten, vil ingen 
bornholmske hold i år deltage i oprykningsspillet til 3. division. 
 
Parturneringer 

Der er fortsat god deltagelse til Bornholmsmesterskaberne for par. Undtagelsen var damepar, som 
tilsyneladende var placeret på en søndag, hvor adskillige af de potentielle deltagere var optaget af 
andet, så efter en god turnering i 2014 med hele 16 deltagende par måtte turneringen igen i år 
afvikles med kun 8 par. 
 

Resultater af BM-parturneringerne 

  BM-åben par, 11. januar 2015: 18 deltagende par.  
1. Claus Pedersen/Peter Skafte, Åkirkeb 
2. Gert J. Hansen/Bjarne Andersen, Rønne, 
3. Leif Rømer/Henrik Brandt Nielsen, Åkirkeby 

Bornholm repræsenteres ved DM i Svendborg af Gert Hansen/Poul Hansen, Erik 
Mortensen/Birger Madsen, Merethe Koefoed/Birger Nielsen 
 

  BM-damepar, 25. januar 2015:  8 deltagende par 

1. Merethe Koefoed/Anne Lise Alstrup, Nexø 
2. Ruth Vesth/Grethe Christoffersen, Nexø 



 
  

3. Inge Nielsen /Mariane Ottesen, Rønne 
Bornholm repræsenteres ved DM i Svendborg af Merethe Koefoed/Anne Lise Alstrup og 
Grethe Christoffersen/Ruth Vesth. Ingen af de øvrige BM-deltagere ønskede at deltage. 
Distrikt Bornholm har ret til at sende 4 par til DM-damepar. 

 
  BM-seniorpar, 8. marts 2015: 20 deltagende par 

1. Inge-Lise Kofoed/Bjarne Andersen, Rønne 
2. Mogens Hansen, Rønne/Svend Aage Thorsen, Hasle-Rutsker 
3. Poul Hansen, Åkirkeby/Bjarne Sander Hansen, Blakset 

Bornholm repræsenteres ved DM i Svendborg af Inge-Lise Kofoed/Bjarne Andersen, 
Mogens Hansen/Svend Aage Thorsen, Leif Rømer/Peter Braid og Hanne Sonne/Erling 
Espersen 
 

  BM-mixed par, 22. marts 2015: 20 deltagende par 

1. Gudrun Edvardsen, Rønne/Leif Rømer, Åkirkeby 
2. Lone Malling/Gert J. Hansen, Rønne 
3. Mariane Ottesen/Morten Jespersen, Rønne 

Bornholm repræsenteres ved DM i Svendborg af Mariane Ottesen/Morten Jespersen, Ruth 

Vesth/Henning Vesth, Grethe Christoffersen/Arne Christoffersen. I skrivende stund har kun 

de tre par givet tilsagn om at deltage.  Distrikt Bornholm har ret til at sende 4 par til DM-

mixed par. 

 

 BM/DM- begynder, 12.april 2015. 

Desværre kunne der ikke skaffes 12 deltagere til turneringen om BM for begyndere, så den måtte 
aflyses. Vi håber, at de 16 kursister, der i år har deltaget i begynderundervisningen, vil kunne stille 
op næste år, så Bornholm også på begynderniveau kan blande sig i DM-titelkampen 
 
 BM/DM-klubspillere, 12.april 2015. 
16 par var tilmeldt og turneringen afvikledes som en Mitchelturnering med 2 4-bordsrækker. Da 
turneringen afvikledes efter udsendelsen af denne beretning, vil vinderne i de to NS- og de to ØV-
rækker blive meddelt på generalforsamlingen. 
 
BM/DM bridge-golf, 14. juni 2014: 
Vinder: Niels Fensbo/Keld Nielsen 
Bornholm repræsenteredes ved DM i Vingsted af Merethe Koefoed/Jørgen Alstrup og Anne Lise 
Alstrup/Birger Nielsen  
 

Frokostturneringer 

Selv om der i nogle klubber er udfordringer med at finde 4 par, som vil deltage i 
frokostturneringerne, er turneringerne nu blevet en fast del af Distriktets sæsonprogram. En tidligere 
idé om at kåre en samlet vinderklub efter de fire lørdage er forladt af bestyrelsen. Klubkonkurrence 
vil næppe styrke interessen. Det vil derfor fortsat være turneringens hovedformål, at spillere, der 
normalt ikke deltager meget i turneringer uden for egen klub, mødes for at dyste mod hinanden. De 
seneste to sæsoner har turneringerne næsten hver gang været afviklet i en 5-bordsrække 

 



 
  

Efterårsturnering 

I oktober afviklede distriktet i samarbejde med Bornholms Tidende den traditionelle 
Efterårsturnering i Nyker Selskabslokaler. Hele 72 spillere deltog i år, så der er enighed i 
bestyrelsen om, at turneringen fortjener at fortsættes.12 sponsorer havde sørget for præmier til de to 
bedste par i hver af de 4 rækker. Arbejdet med at skaffe sponsorer til turneringen er imidlertid nu 
blevet så tidskrævende og sponsorpræmierne af så forskellig kvalitet, at bestyrelsen overvejer at 
indføre pengepræmier til flere vindere. For at sikre distriktets økonomi, må deltagergebyret derfor 
hæves til kr. 150,-   
 

Andre initiativer 

Turneringslederkurser 

Kurset i modul 3 d. 5. oktober havde deltagelse af 7 turneringsledere, som tidligere havde bestået 
modulerne 1 og 2. Kurset blev afviklet under Per Egelunds ledelse og afsluttedes med en skriftlig 
prøve.  De, der bestod, er nu klubturneringsledere og skulle kunne varetage alle 
turneringslederopgaver på klubniveau. Deltagerne repræsenterende 4 af øens 9 DBf-klubber. 
 

Temalørdage for let øvede 
Bestyrelsen havde planlagt 4 lørdage i oktober/november med undervisning fra kl. 10 til ca. 12 i 
Østermariehallen. 
Kun et enkelt tema kunne samle tilstrækkeligt med interesserede til, at det var gennemførligt, så d. 
15. november afvikledes undervisning i temaet ”Farveskiftsignaler” med 13 deltagere. Efter 
frokosten blev der spillet 8 spil med lagte kort, alle med den indbyggede finte, at hvis modspillerne 
kunne signalere korrekt til makker, ville ingen af de meldte udgange kunne vinde, uagtet at de alle 
var meldt på tilsyneladende gode og tilstrækkelige points.  
 
Også i det kommende år vil bestyrelsen - trods begrænset interesse i den forgangne sæson - tilbyde 
undervisning af let øvede i forskellige melde- og spilrelaterede emner.  
Det er bestyrelsens opfattelse, at en intensiveret omtale af tilbuddene i klubberne vil kunne 
stimulere især let øvede spilleres lyst til at deltage i undervisningen i et eller flere temaer. 
Reaktionerne fra de spillere, der har deltaget i såvel den netop afsluttede som den foregående 
sæson, har været meget positive.   
Undervisningen vil i den kommende sæson dreje sig om et eller flere af nedenstående emner: 
• Svage 2-åbninger 
• Svar på åbning i major 
• Svar på åbning i NT 
• Farveskiftsignaler 
• Slemsøgende meldinger 
• Når fjenden melder ind 
• Kortvurdering 
 

Begynderundervisning i distriktsregi DEBATEMNE 

I slutningen af september startede et hold på 17 kursister med Niels Fensbo og Gorm Christensen 
som undervisere på Østre Skole i Rønne. Stemningen og fremmødet har været flot, kun en enkelt er 
faldet fra, og der har hver undervisningsaften været mellem 12 og 16 deltagere. Alle kursister valgte 
i starten af forløbet at være K-medlemmer i Spar-2. Gennem foråret har der næsten hver mandag 
været 12 kursister, som spillede en turnering i en lukket E-række. 



 
  

Gennem samtaler med repræsentanter for andre distrikter er det blevet klart for distriktsbestyrelsen, 
at det er temmelig enestående, at det på Bornholm er distriktet, der står for undervisningen af 
begyndere. Distriktsbestyrelsen gjorde på sidste års generalforsamling opmærksom på, at den fandt 
det problematisk på flere områder, at skulle varetage undervisning af begyndere: 

• Distriktsbestyrelsen kan ikke få bevilget hel eller delvis dækning af lokaleleje  
• Distriktsbestyrelsen kan ikke få bevilget hel eller delvis dækning af udgifter til uddannelse 

af bridgelærere 

• Distriktsbestyrelsen har ikke den umiddelbare fornemmelse af, hvilke klubber, der har mest 
behov for nye medlemmer, og i hvilke dele af Bornholm der derfor er størst behov for 
undervisning. 

 
I den forgangne sæson har distriktsbestyrelsen derfor været nødt til at trække på klubbers velvilje 
mht. at søge gratis lokale, og havde der skullet været uddannet nye lærere, måtte det ligeledes have 
krævet velvillig assistance fra klubber. Det er efter distriktsbestyrelsens mening overflødigt 
dobbeltarbejde både at inddrage klubber og distrikt i en aktivitet, som tidligere og i det øvrige land 
blev klaret/klares glimrende af klubberne.  
Fremover bør begynderundervisning derfor igen varetages af klubberne eller måske søges lagt ind 
under et af oplysningsforbundene. 
 

Samarbejde med de 3 sjællandske distrikter DEBATEMNE 

I efteråret blev Distrikt Bornholm indbudt til at deltage i det samarbejde, som distrikterne 
Østsjælland, Vestsjælland og Storstrøm i flere år har haft med henblik på koordinering af 
kursusudbud, undervisning og turneringsafvikling, fælles drøftelser om organisering, 
bridgepolitiske drøftelser og drøftelser om ressourceanvendelse i DBf. 
I februar, deltog Distrikt Bornholm, repræsenteret ved formanden, i det første møde. Diskussionerne 
under mødet faldt godt i tråd med den meningsudveksling, der fandt sted på sidste års 
generalforsamling i Distrikt Bornholm om værdien for klubberne af medlemskabet af DBf. 
Diskussionerne mundede ud i et forslag til DBfs repræsentantskabsmøde om i højere grad at arbejde 
for klubbernes interesser bl.a. via en ændret fordeling af DBfs midler mellem bredde og elite. 
Forslaget er vedlagt denne beretning som bilag 1. 
   

Tanker om fremtiden.  
Forhøjelse af deltagergebyr ved BM-par. DEBATEMNE  
DBfs festivaludvalg, som er ansvarlig for bridgefestivalen i Svendborg, har i august meddelt, at 
man fra DM-2015 vil hæve deltagergebyrerne i de 4 DM-turneringer med kr. 200,- pr. deltagende 
par i åben par, damepar og seniorpar og med kr. 400 i mixed par. Dette har man følt sig tvunget til 
for at kunne holde hovedbestyrelsens pålæg om, at festivalen fremover ikke må belaste DBfs 
økonomi. At distriktsbestyrelsen sammen med de tre sjællandske distrikter vil reagere på det, er 
omtalt i det vedlagte bilag til DBfs repræsentantskabsmøde  (Markeret med rødt).  
Den umiddelbare konsekvens er, at det fremover vil koste Distrikt Bornholm kr. 13.400 at sende det 
nuværende antal deltagere til DM mod hidtil kr. 9.600, en forøgelse på ca.40% . Distriktsbestyrelsen 
foreslår derfor, at prisen for deltagelse i BM-turneringer for par – dækkende turneringsgebyr, 
frokost med 1 øl eller vand, fri kaffe/te hele dagen og kage i formiddags- og eftermiddagspausen – 
hæves fra de nuværende kr. 150,- til kr. 200,-. 
 



 
  

Indkvarteringsmulighed for de bornholmske DM-deltagere. 

DEBATEMNE 

Ca. 1/4 af de tilbagemeldinger, vi sidste år modtog om Røde Mølle(det fællesbornholmske 
overnatningssted nær Svendborg) som muligt overnatningssted fremover, var så negative, at 
distriktsbestyrelsen valgte at se sig om efter et andet sted. Vi har derfor ledt efter et andet egnet sted 
med ca. 10 soverum. Det nærmeste vi kunne finde lå i Pejrup, ca. 7 km fra Fåborg og ca. 17 km fra 
Svendborg. Vi valgte det, fordi prisen var rimelig, og vi forventede, at udgiften ville blive dækket 
ved et belægningsmønster i stil med det vi så sidste år. Derfor meldte vi i det første brev til de DM-
kvalificerede ud, at udgiften pr. person ville blive kr. 275,- pr. nat i enkeltværelser og kr. 250,-  i 
dobbeltværelser. 
Bestyrelsens forventning viser sig imidlertid ikke at holde stik, da kun to damepar ønsker at deltage 
i DM-2015. Da damepardeltagerne har tradition for at have ægtefæller/partnere med til DM, betyder 
det, at der kun vil blive lejet 4 dobbeltværelser ud mod forventet 8 i de to nætter under DM-
damepar. I alt altså en lejeindtægt på kr. 4000 mindre end forventet. Også deltagelsen til DM-mixed 
par  bliver måske lavere end forventet, da kun 3 par har taget mod tilbuddet. Det betyder ca kr. 1000 
mindre end forventet. Til gengæld har to par valgt at forlænge deres ophold med to overnatninger. 
Da lejen af huset i Pejrup er lidt lavere end i Røde Mølle, og da vi sidste år havde et mindre 
overskud, som er hensat til i år, vil udlejningsvirksomheden for de to år samlet give et underskud på 
ca. kr. 2000.  
Generalforsamlingen må tage stilling til, om vi fortsat skal arbejde for at sikre bornholmske 
deltagere fælles indkvartering, selv om det kan indebære en mindre økonomiske risiko. 
 

Møde med klublederne en gang om året for at udveksle og udvikle 

ideer. DEBATEMNE 

I et forsøg på at etablere en bedre kommunikation mellem klubberne og distriktet vil 
distriktsbestyrelsen foreslå et årligt møde mellem distriktsbestyrelsen og en repræsentant for hver af 
klubberne. Distriktsbestyrelsen forestiller sig mødet placeret i løbet af oktober måned, så 
resultaterne af mødet kan formidles videre i klubberne og eventuelle nye ideer nå at blive afprøvet i 
den igangværende sæson. Mulige emner på et sådant møde kunne være koordinering af 
undervisningstilbud, nye turneringsformer, ideer til kurser, forholdet til DBf. 
 

På distriktsbestyrelsens vegne 
Gorm Christensen 
Bestyrelsesformand 
 
 

Bilag 1 
 

Forslag fra distrikterne Storstrøm, Vestsjælland, Østsjælland og Born-holm til behandling på 

DBf’s repræsentantskabsmøde, 25. april, 2015: 

”Det pålægges Hovedbestyrelsen at ændre budgettet for indeværende år, samt for de næste år, 

og de deraf afledte handlinger, således at klubberne og bredden i DBf tilgodeses i større 

udstrækning end for nuværende.” 

Motivering af forslaget: 
DBf er, som det fremgår af vore vedtægter, en sammenslutning af bridgeklubber i Danmark, hvorfor 
vi må formode at DBf som forbund/sammenslutning skal arbejde for at tjene, hjælpe og understøtte 



 
  

dets medlemmer, altså klubberne. 
Dertil er, ligeledes ifølge vore vedtægter, følgende formål opstillet: 
DBf har til formål at udbrede, fremme og stimulere interessen for og kendskabet til bridgesporten. 
Formålet opfyldes ved: 

at varetage bridgeklubbernes interesser, 

at opstille retningslinjer for og arrangere turneringsbridge og danmarksmesterskaber, 

at fremme bridgesportens udvikling og udbredelse i Danmark, 

at synliggøre bridgesportens værdier gennem målrettet kommunikation, 

at sikre dansk deltagelse ved internationale mesterskaber og 

at repræsentere Danmark i internationale bridgeorganisationer. 
 
Ovenstående har på et møde mellem de forslagsstillende distrikter, åbnet for en række spørgsmål, 
blandt andet: 

• Er det opstillede formål det rigtige, altså er det til hjælp for klubberne/medlemmerne? 

 

• Er de opstillede delmål tilstrækkelige/rigtige, for at opfylde målsætningen, og løses de i 

overensstemmelse hermed? 

 

• Er der nærliggende delmål, formål eller aktiviteter, der ville være til større gavn for klubber-

ne? 

Efterfølgende er disse 3 spørgsmål forsøgt belyst. 
 
Er det opstillede mål tilstrækkeligt for at hjælpe/tjene klubberne? 

Rent umiddelbart lyder det som en god ide at skabe interesse og kendskab til bridgen, da det er en 
selvfølge, at dersom ingen kender til bridge, eller forstår værdien af at have bridge som hobby, vil 
der ikke blive flere interesserede eller spillere. 
Omvendt kan det siges, at dersom der skabes en mægtig interesse for bridgen, så er det nødvendigt 
at kunne modtage disse nye interesserede, og den nærmeste til dette er den lokale klub. 
Det opstillede mål bør derfor udvides med ”samt skabe mulighed for at nye spillere sammen kan få 
udbytte af bridgen, gennem at ruste vore klubber til, på professionel måde, at kunne optage, 
fastholde og videreudvikle disse.” 
Dersom vore klubber ikke er i stand til at kunne optage nye spillere, vil enhver succes i form af at 
fremme og skabe interesse for bridgen, kunne få alvorlig bagslag. 
Er de opstillede delmål tilstrækkelige/rigtige, for at opfylde målsætningen, og løses de i 

overensstemmelse hermed? 

 
At varetage bridgeklubbernes interesser bør selvfølgelig være det første og største mål, især da den 
organiserede bridge primært er en klubaktivitet. 
Desværre findes der ikke, hverken i målsætning eller andetsteds, nogen vejledning i hvorledes 
bridgeklubbernes interesser bedst varetages. 
Hvad angår de øvrige delmål, så tager disse mest sigte på turneringsbridgen udenfor klubberne, 
såsom distrikt, kreds og division. 
Når vi kommer til landsholdsaktiviteter og division, så befinder vi os langt væk fra klubberne, og 
det må desværre konstateres at ingen af de turneringer der spilles udenfor klubberne, lige undtaget 
DM for klubhold, referer til en klub eller et distrikt, men udelukkende til enkeltpersoner eller 



 
  

grupper af enkeltpersoner. 
Synliggørelsen i forbindelse med projekt skolebridge kan også betragtes som meget langt væk fra 
klubberne, i hvert fald hvad angår disses nuværende skikkelse. 
Samme betragtning kan gøres hvad angår junior aktiviteter, da disse heller ikke er knyttede til en 
klub eller et distrikt, men primært ligger i forbundsregi. 
Disse betragtninger munder desværre ud i at de fleste af de igangværende aktiviteter ikke er 
relateret til bridgeklubber i Danmark generelt, men kun henvender sig til en meget begrænset del af 
Danmarks brigdespillere, og dette som nævnt udenfor klubbernes og distrikternes regi. 
Som fordel for klubberne bør dog nævnes Klubkonsulentordningen, BridgeCentral og BridgeMate, 
hvilke klubberne ikke kan undvære, og hvilke de foruden ville have meget svært ved at kunne drive 
klubaftenerne. 
Den seneste aktivitet for eliten, Copenhagen Bridge Invitation, må anses som at have en relativ smal 
interesseskare, hvorimod en aktivitet som Dansk Bridgefestival, år efter år vinder større og større 
popularitet hos bredden af vore medlemmer. 
Det er derfor svært at forstå at en aktivitet som Festivalen ikke må medføre omkostninger for DBf, 
hvorimod CBI anses som en god investering. 
Er der nærliggende delmål, eller formål, der ville være til større gavn for klubberne? 

Dersom klubbernes interesser skulle imødekommes, ville det være en god ide at ruste klubberne til 
at optage nye medlemmer, hvilket ville medføre øget uddannelse af bridgelærere, turneringsledere, 
brugere af BridgeCentral og BridgeMate samt for klubbestyrelser, uden at klubberne belastes 
dermed belastes rent økonomisk. 
Som det må stå klart i det hidtil skitserede, bør der opstilles konkrete og målbare mål der har til 
hensigt at forbedre klubbernes evne til at vokse og herefter fastholde medlemmer. 
Det ville være en opgave for Breddeudvalget at definere en ”idealklub”, både hvad angår en 
hygge/social klub og en eliteklub, da begge kategorier er medlemmer. 
Sammenfatning: 
Hovedbestyrelsen bør derfor pålægges at prioritere hensynet til og arbejdet i klubberne højere end 
det er tilfældet i dag. 
Omtale af bridge, både internt og eksternt, bør altid være bridge som klubsport, og ikke som i dag, 
bridge for og af eliten ved enkeltpersoner. 
Det bør indgå i prioriteringerne at hensynet til de mange bør gå forud for hensynet til de få, både på 
klubniveau og på individuelt niveau. 
For god ordens skyld skal det nævnes at dette ikke er et forslag til ændring af vore vedtægter, men 
et pålæg til de kommende Hovedbestyrelser om at ændre prioritering. 
Det skal ligeledes nævnes at det heller ikke må opfattes som kritik af vort sekretariat, der efter vores 
opfattelse på tilfredsstillende vis løser de opgaver de bliver pålagt af HB. 
Olaf Johansen John Maagaard Gorm Christensen Per Egelund 
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