
Referat af Generalforsamling i Distrikt Bornholm 24. april 2019-04-25

Inden den egentlige generalforsamling blev Annete Gearey udnævnt til årets spiller med bedst
handicapforbedring. Men hverken Annete eller prisindstifteren Niels Fensbo kunne være til stede så
blomster og diplom måtte vente til senere.

1. Kresten Jensen blev valgt med akklamation

2. Der var mødt 21 stemmeberettigede medlemmer.

3. Formanden indledte sin beretning med at konstatere at det bestyrelsesmæssigt havde været et let år
og bestyrelsesarbejdet var gået gnidningsfrit. Der var 334 DBF medlemmer i distriktet og de tegnede
sig for i alt 506 klubmedlemsskaber, hvilket er uforandret fra sidste år.

Referatmæssigt henvises til den skriftlige beretning.
De grønne turneringer debatteredes. Der var ingen der ønskede dem nedlagt. Bestyrelsen blev

opfordret til at man eventuelt udbød færre, at man fik flere klubber til at gå sammen om de enkelte
turneringer og at man i så fald gerne så et samarbejde på tværs af distriktet. Det blev bemærket at der
var 8 klubber i distriktet og man kunne så forestille sig 4 klubber 2 og 2 lavede turneringer én sæson
og de resterende arrangerede næste sæson.

Formen på den aktuelle distriktsholdturnering fandtes uretfærdig, idet man i to af runderne ikke
spillede samme kort. Formanden redegjorde for at man tidligere havde foreslået 3 fælles spillerunder
I stedet for som nu kun den afsluttende, men det havde de deltagende spillere ikke ønsket.

For at øge deltagerantallet til distriktets arrangementer specielt BM havde bestyrelsen forslået, at
der blev oprettet en eller anden form for task force, f.eks. en ”indpisker” i hver klub som i Spar 2,
hvor formanden brugte sine kaffepauser til direkte at opfordre par til deltagelse. Det blev bemærket at
det var nok ikke alle steder man kunne mobilisere de kræfter, så det blev foreslået at man henlagde
denne diskussion til formandsmødet. Hvis det undervejs skulle vise sig at enkeltpersoner rundt om i
klubberne havde mod på opgaven, var man meget velkomne til at henvende sig til distriktsformanden.

Til DBF.s repræsentantskabsmøde ville der komme et forslag om differentieret medlemskab.
Referatsmæssigt tages diskussionen herom under meddelelser fra DBF.

Bestyrelsens beretning blev godkendt med akklamation.

4. Regnskabet viste for året et lille underskud, hvilket var bevidst fra bestyrelsens side. Det var bl. a.
fremkommet ved underskud på Røde Mølle, lidt flere gaver end sidste år og to distriktshold-
afslutninger i samme regnskabsår.

Efter bemærkninger om at regnskabsopstillingen var uforståelig og kassererens løfte om at gøre den
mere forståelig næste år blev regnskabet godkendt med akklamation.

5. Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 20,- kr. blev ikke sagt imod.

6. Fra DBF.s HB var Ole Raulund (OR) mødt.
Til det forestående repræsentantskabsmøde er forslået en form for differentieret kontingent, førende

til at man skulle kunne melde sig ind for en periode (T medlemskaber). Det skulle gøre det muligt for
klubberne arrangere kortere turneringsforløb, således at man ikke behøvede at binde sig til ”hver
tirsdag vinteren igennem”. Det faldt ikke umiddelbart i god jord i forsamlingen, så Niels Fensbo
bliver sendt af sted med en opfordring til ikke at stemme for, medmindre det blev helt klart, at det
ville blive fuldstændigt frivilligt for klubberne.

Herudover vil der komme et forslag om at øge DBF kontingentet med 20,- kr. primært for at
finansiere skolebridge. Det syntes forsamlingen heller ikke Niels Fensbo skulle stemme for.

Endelig ville der komme et forslag om at omlægge MP afgiften til en pr. aften spillerafgift. Dette
for at klubber som næsten udelukkende spillede holdturneringer i højere grad kunne bidrage til det
”skjulte kontingent” som MP afgiften i virkeligheden er. Der var ikke umiddelbart nogen modstand
mod dette forslag, som næsten ikke vil øge udgiften for almindelige klubber.



     OR er stadig optaget af ”Vækstprojektet” hvis hovedingrediens er sammenlægning af klubber i 
egentlige bridgehuse. Der DBF rådgivningsstøttede projekter rundt omkring, så hvis vi skulle have 
ønsker/behov er vi meget velkomne.  
     Der havde været forespørgsler fra klubber udenfor DBF om man kunne leje sig ind i BC. DBF 
kunne tjene på dette, men man skulle passe på at det ikke blev så billigt, at der så ville være klubber 
der meldte sig ud af DBF, specielt efter en evt. kontingentforhøjelse. 
     DBF havde haft et mindre overskud end budgetteret. Dette skyldtes at omlægningen til BC 3 havde 
trukket ud (udviklingen har kostet en million om året), ekstra udgifter til Bridgebladet og nogle andre 
uventede udgifter. OR mente at nu havde man styr på dette. 
     BC 3 kører efterhånden rimeligt. De mange fødselsvanskeligheder havde bl.a. årsag i, at man måtte 
presse den meget dyre udviklingsproces i tid. Klubberne opfordres stadig at indberette fejl, også pr. 
mail, selv om disse i en tid p.g. af travlhed forblev ulæste. Dette skulle nu være rettet. 
      Bridgebladets nye omdelingsmetode inklusive at to numre nu kommer udelukkende elektronisk 
blev ivrigt kommenteret. P.g. af postpriser bliver dette ikke anderledes. I fremtiden bliver der måske 
endnu mere elektronik, men det kræver at DBF.s hjemmeside forbedres betydeligt. Man opfordres til 
at kontakte DBF hvis man vil have færre blade, det vil spare på mange områder. 
      Bridgefestivalen kommer efterhånden til at hvile i sig selv, bl.a. fordi Fynske Bank levere et 
ganske stort sponsorat. Man har forlænget kontrakten i Svendborg til 2024. 
      Der er oprettet en hot line om onsdagen hvor man kan ringe til DBF om alt om Bridge. 
     Før næste midtvejsmøde vil man endnu en gang forsøge sig med en organisationsdag. Denne gang 
i form af work shops med opsamlinger om lørdagen. 
     OH havde bemærket sig den store tilslutning til Prins Henrik turneringen og efterårsturneringen 
her, og tænkte måske var styrkeopdelingen af betydning. 
     Der var forespørgsel om hvem der betalte spillerdeltagelsen i EM, OL, VM mv. Det gør DBF 
medlemmerne, men det er kun ca. 10 % af DBF.s udgifter der går hertil. Nogle af de mere ”ukurante” 
mesterskaber og internationale turneringer betaler spillerne selv. 
     Der var bifald til OR. 
 
7. Der var ingen indkomne forslag. 
 
8. Anette Stæhr, Erik Mortensen og Svend Aage Holmstrøm blev genvalgt uden modkandidater. 
 
9. Poul Aksel Eriksen blev genvalgt som revisor uden modkandidat. 
    Merethe Kofoed blev genvalgt som revisorsuppleant uden modkandidat. 
 
10. Niels Fensbo blev valgt uden modkandidat. 
 
11. Nyker Klemensker og Svaneke, Nexø og Østerlars Østermarie vil udbyde begynderkursus i 
kommende sæson. Det vil blive lagt på distriktets hjemmeside så snart webmasteren får besked. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden og en god debat. 
  
Formanden takkede dirigenten  
       
        
       


