
 

 

 

Kære klubledere 

 

Tak for et behageligt og – efter min mening – givtigt klubledermøde. 

Her er mit forslag til referat, udfærdiget efter mine sparsomme notater og min alderspåvirkede 
hukommelse. 

Jeg vil bede jer være kritiske i læsningen og give mig besked, hvis  

 hvis I mener, der er misforståelser,  
 hvis I mener, der mangler udtrykte synspunkter, ideer eller kritikpunkter  
 hvis I mener, jeg har formuleret egne synspunkter uden opbakning i forsamlingen  
 og naturligvis, hvis I mener, at referatet er dækkende for drøftelserne på mødet. 

 

 

Referat af møde lørdag d. 30. septamber 2017 mellem klublederne og distriktsbestyrelsen i 
Distrikt Bornholm  

 

1. FROKOSTTURNERINGERNE i oktober-november aflyses. Klublederne bedes sørge 
for, at meddele dette på den førstkommende klubaften !!! Det vil også blive meddelt på 
Distriktets hjemmeside hele næste uge. 
For mange klubber har ikke været i stand til at stille med det ønskede antal spillere til flere 
af turneringsdagene, så i bedste fald ville turneringen kun kunne afvikles som to dage med 
en firebords- og to med en trebordsrække. 
Diskussionen, der fulgte efter denne meddelelse, resulterede i en beslutning om i sæsonen 
2018-19 at forsøge at afvikle 4 åbne, klubbaserede, grønne turneringer i 4 forskellige 
klubber.  
Én i oktober, én i november, én i februar og én i marts.  
Året efter gentages det  i de 4 resterende klubber, så hver klub i en længere tidshorisont skal 
indstille sig på at tilbyde en turnering hvert andet år.  
Det blev foreslået, at konceptet blev lidt i stil med frokostturneringerne med en 
formiddagsturnering efterfulgt af en frokost.  
Alt annonceres i starten af sæsonen, og tilmeldinger sendes til den ansvarlige klub/en central 
(distriktet?) indsamler (Det blev vist ikke afklaret). 

2. Røde Mølleorientering Distriktet har haft et overskud på udlejning af Røde Mølle i to 
sæsoner på i alt ca. kr. 4300,-, som er hensat til eventuelle underskud på fremtidige 
udlejningsforhold.  
Der er tegnet kontrakt på leje af Røde Mølle under Bridgefestivalen 2018, og 
distriktsbestyrelsen vil leje værelserne ud formodentlig med priser som i 2017. 



3. Distriktsholdturneringen har igen i år deltagelse af 12 hold, som spiller i bornholmsserien, 
serie 1 og serie 2. Opmuntrende, at 3 hold består af spillere, som har deltaget i 
begynderundervisning inden for de seneste 5 år. 

4. Begynderundervisning. Nexø/Svaneke/Østermarie havde 23 til introkursus,. 
Begynderkurset som afvikles hen over resten af sæsonen, har 21 deltagere. Deltagerne virker 
meget interesserede og lærnemme.  
Rønne fik efter henvendelser til personaleforeningerne for BRK, Sygehuset og Campus 20 
kursister til introkursus. Af disse fortsætter 16 samt 18 andre sammen på et begynderhold 
hen over resten af sæsonen. Mange erhvervsaktive og forholdsvis unge (under 60 og efter 
min vurdering mindst 4 under 40)) 

5. Sæsonstartsannoncen. 
Der var enighed om, at årets udgave af annoncen skal benyttes de kommende år. Prisen på 
kr. 1488,- = kr. 165,- pr. klub var acceptabel.  
Der var tilfredshed med, at opbygningen af Distriktets forside i perioden op til sæsonstarten 
gør det let for potentielle nye medlemmer at finde frem til de relevante oplysninger 

6. DM-gebyrer. Distriktet skal fortsat betale for deltagere i 4 rækker: Damepar, seniorpar, 
mixed par og åben par, uanset om der kræves kvalifikation via et BM eller der er fri 
tilmelding. (Dog højst 3 par, i rækker med fri tilmelding (min kommentar. Den kom ikke 
frem på mødet)).  
DM-mixedhold og DM-seniorhold betales som hidtil af deltagerne selv, da der ikke er 
kvalifikation til DM-turneringen.  

7. Fælleskurser (f.eks. turneringsledelse, klubledelse) med Ø-Sjælland ,V-Sjælland og 
Storstrøm?  
Jeg indledte dette punkt med en kort redegørelse for, hvorfor jeg fandt samarbejdet med de 
tre øvrige distrikter værdifuldt: Vi har alle en holdning om, at DBf i høj grad bør prioritere 
breddebridgen frem for elitebridgen. Det har vi har demonstreret ved gentagne gange at 
stille forslag om ændring af DBfs budgetpolitik. Punktet blev derefter – efter en beskrivelse 
af, hvorledes de 4 distrikters repræsentanter i repræsentantskabet under øgenavnet ”de 4 sure 
gamle mænd” gentagne gange er blevet stemt ned med 12-7 i repræsentantskabet – afsporet 
af min iver for at fortælle, at jeg (og Niels) så nye tegn på forståelse for de synspunkter, vi 
kæmper for med valget af Nis Rasmussen formand for 1½ år siden og ansættelsen af 
Charlotte Fuglsang som ny direktør for godt ½ år siden. Forhåbentlig gav det jer et bedre 
indblik i, hvordan DBfs styrende organer har interne stridigheder, som sjældent kommer til 
de menige medlemmers kendskab. 
Efter at denne afsporing var bragt tilbage på det rette spor, drøftede vi kort mulighederne for 
fælles kurser med de sjællandske distrikter. Klubledelse er OUT, men turneringslederkurser 
og evt. bridgelæreruddannelser kunne godt komme på tale. Flere har allerede givet tilsagn 
om at ville deltage i turneringslederkurserne i Køge d. 28.oktober og 3. december  

8. Bridgecentralkursus lokalt . Niels redegjorde for sine forhandlinger om og forventninger 
til et kursus i BridgeCentral på Bornholm i foråret 2018. Kurset skal opdeles i en del for 
deciderede begyndere og en anden for øvede. Der udspandt sig en diskussion om , hvor 
svært det er at finde nye emner til arbejdet med BC og, hvor svært det er at overlade arbejdet 
med BC til andre. I fællesskab talte vi os dog frem til, at det er afgørende vigtigt for 
klubberne og den fortsatte brug af BC og Bridgemates, at der kommer nye folk til.  
Derfor:”Ud at lede efter interesserede i klubberne” 

9. Organisationsdag i november. Rygter, som både Niels og jeg har hørt, antyder, at 
organisationsdagen nok ikke bliver til noget pga. for ringe tilslutning. Endelig afgørelse 
træffes mandag d. 2. oktober. I en henvendelse fra den nye direktør, Charlotte Fuglsang, 
opfordres vi til at tage stilling til at afholde distriktsmøder med deltagelse af medlemmer af 
HB og sekretariat. Der var stemning for, at vi foreslår et sådant møde hvert eller hvert andet 
år med deltagelse af 2 personer fra hver klub og distriktsbestyrelsen. 



10. Hvad vi kom i tanker om under mødet.  
Gert mindede om aftalen fra sidste års klubledermøde om, at vi skulle opdyrke nye områder 
til agitation for bridgens fortræffeligheder (Citat fra referatet fra 2016-mødet:”Vi talte om, at vi 
skal være mere synlige. Vi skal være opmærksomme på muligheder rundt på øen, hvor vi evt. kan deltage med 
en stand. For at sikre, at disse muligheder bliver kendt af alle klubledere foreslog Gorm, at alle sender 
oplysninger om det til en koordinator. Niels Fensbo indvilligede i at påtage sig hvervet som 
koordinator.  Koordinatoren skal sørge for, at alle indkomne oplysninger videresendes til alle klubledere, som 
derefter overvejer, om de kan lave noget i deres lokalområde. Distriktet vil skaffe materiale fra DBF for udlån 
til klubberne. ”) 
Vi gentog dele af 2016-drøftelsen og enedes om, at alle deltagere snarest sender Niels en 
mail med ideer til aktiviteter rundt på øen, som kan bruges til reklamefremstød for bridgen. 
Det handler om at banke begrebet ”bridge” ind igen og igen. Så vil flere få blod på tanden 
og opsøge viden om bridge. 

Niels fortalte, at en genudsendelse af ”Turneringslederbogen”, som bl.a. indeholder 
beskrivelser af mange forskellige turneringsformer, er under overvejelse. 

Det var såvidt jeg husker, de væsentligste diskussioner og konklusioner på årets klubledermøde. 

Fortsat god weekend 

Hilsen 

Gorm 

 

 

Deltagere: 

Hasle-Rutsker, Gert Hansen 

Nexø, Hans Jørn Mouritsen 

Nyker-Klemensker, Frede Christiansen 

Pedersker, Jan Pedersen 

Rønne, Kirsten Tholstrup 

Spar2, Lene Grooss 

Svaneke, Mogens Nørregaard 

Østermarie, Erik Klausen 

Klubpartner, Niels Fensbo 

Distrikt, Gorm Christensen  

 
 


