
Referat af generalforsamling i Bridgedistrikt Bornholm 26.april 2017. 
 
Inden generalforsamlingen udnævnte formanden årets spiller som blev: Hans Aage Munch Rønne BK  
som havde forbedret sit handicap med 10,4 svarende til over 30%. 
 
Formanden bød så velkommen til en velbesøgt generalforsamling. Særlig velkomst var der til direktør 
Charlotte Fuglsang og HB medlem Ole Raulund fra DBF. 
 
1. Kresten Jensen blev valgt med akklamation. 
 
2.  Lene Groos og Mogens Nørregård blev valgt som stemmetællere 

Dirigenten konstaterede ved opråb, at der var 22 af 23 stemmeberettigede til stede. 
 
3. Formanden henviste til den skriftlige beretning, som han kort gennemgik specielt m.h. på at få 

forsamlingens mening om specielle punkter. 
Han afsluttede sin beretning med at takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer 
På et orienteringsmøde blandt interesserede fremmødte medlemmer 9/4-2017. havde der været 
enighed om formandens indstilling til de forslag ”I takt med tiden” vil fremsætte på det kommende 
repræsentantskabsmøde: Formanden vil ikke støtte forslaget om et stærkt udvidet 
repræsentantskab, ej heller forslaget om at gøre MP gratis endsige frivilligt, hvorimod forslaget 
om regnskabs- fremlæggelse godt kunne støttes. Forsamlingen var enig i denne indstilling. 
Frokostturneringerne er kommet lidt i knibe efter Aakirkeby BK.s lukning. De 4 største klubber 
gav tilsagn om, at de hver især ville stille et extra par én gang, så man kunne spille i en 5 
bordsrække som foreslået af bestyrelsen.  
Forsamlingen tilsluttede sig at distriktet ikke længere arrangerede temadage, med baggrund i at 
tilslutningen de sidste år har været så ringe, at næsten ingen har kunnet afholdes. Spar 2 havde selv 
arrangeret en temalørdag med pæn tilslutning. Så bestyrelsen opfordrede klubberne til at arrangere 
temadage og indbyde - bl.a. via hjemmesiden – andre klubbers medlemmer til at deltage. 
Nexø BK oplyste, at man vil arrangere begynderundervisning næste år. Man samarbejder med ØM 
og Svaneke og vil starte med 4 introaftener, og så håbe på man kan få hold henover vinteren. 
Man modtager gerne folk fra hele øen og havde udarbejdet PR materiale. Der blev opfordret til, at 
det også blev lagt på distriktets hjemmeside. Undervisningsaftnerne vil blive torsdage. 
Rønne BK og Spar 2 vil forsætte undervisningen af de kursister de har haft i år og accepterer at  
viderekomne fra andre klubber kan være med. Sagahuset onsdage. 
Klubberne blev opfordret til at være meget opmærksomme på propagandamuligheder lokalt. Niels 
Fensbo vil stå til rådighed med vejledninger og materialer.   
Forskellige indlæg om hvad man kunne forvente sig af DBF refereres under punkt 6.    

 
4. Regnskabet som viste et lille overskud godkendtes med akklamation. 
 
5. Bestyrelsens forslag om uændret distriktskontingent på 20 kr. årligt blev vedtaget. 
 
6.  Ole Raulund berettede om aktiviteterne i DBF i det forløbne år. 

Særligt fremhævede han de begivenheder og tiltag som havde givet medieomtale, da HB jo også 
er optaget af rekruttering, og medieomtale er vigtig i den henseende: Prins Henriks trofæ, 
Copenhagen Bridge Invitational, Bridgens dag og skolebridge. 
Man har ansat en direktør i stedet for en generalsekretær, fordi man ønsker en strategiændring, og 
det holder HB møde om i maj. Det har ikke været helt billigt. Der bliver organisationsdag 11/11.. 
Bridgebutikken giver et overskud på ca. 1 million. 
Han var meget tilfreds med vores indstilling til ”I takt med tiden’s forslag og fremhævede, at vores 
indflydelse ville blive væsentligt forringet ved et meget stort repræsentantskab, samt at vi ville 
komme til at betale uforholdsmæssigt meget hvis indtægterne fra MP skulle hentes i kontingentet. 
Direktøren oplyste at DBF har tegnet en nets-hackerforsikring, hvis klubbernes konto skulle blive 
tømt uretmæssigt. Selvrisiko 5000. 
Man har vedtager at hold der ikke har deltaget i Vinoble cup tidligere er gratis med i år. 



Herefter udspandt der sig en ret intens debat over temaet: ”Hvad går vores DBF kontingent til”. 
Der var opfordringer til at allokere midler fra eliten til bredden f.eks. ved at udbyde lærerkurser, 
Bridgecentralkurser, TU-lederkurser og undervisningsmidler gratis til klubber og distrikter.  
Bridgebladet var oppe at vende. Det er fremstillingen der er dyr. Distribution og trykning koster 
ikke meget. Man har overvejelser om man skal udvide annoncørkredsen. 
Et repræsentantskab på 19 var ikke ret stort til så mange medlemmer. 
Skolebridge er ikke særligt værdifuldt som rekrutteringsmiddel her på øen, da mange jo rejser 
herfra efter endt skolegang. 

 
7. Der var ikke indkommet forslag fra distriktsbestyrelse eller medlemmer. 
 
8. Erik Mortensen og Svend Aage Holmstrøm blev genvalgt 
  Anette Stæhr blev valgt i stedet for Aase Kjøller 

Klaus Lund Jensen blev valgt som suppleant i stedet for Tove Pihl 
 
9. Poul Aksel Eriksen blev genvalgt som revisor 

Merete Kofoed blev genvalgt som revisorsuppleant 
 
10. Gorm Christensen blev genvalgt som repræsentant i DBF  
 
11. Klemensker og omegns kontraktbridgeklub har ændret navn til Nyker Klemensker Bridgeklub 

Det er vigtigt at klubberne bruger distriktets hjemmeside til annoncering af diverse tiltag. 
Formanden takkede – med vingaver - Aase Kjøller og Tove Pihl for deres indsats. 
Dirigenten takkede bestyrelsen for deres indsats og formanden takkede dirigenten. 

 
   

Hej Erik 

Det er et meget fint dækkende referat du har skrevet og der er ingen ønsker om ændringer eller tilføjelser fra 
mig. 

Jeg tror også det vil være godt at sprede distriktets arrangementer lidt mere ud over hele sæsonen, ikke mindst 
af hensyn til jer i bestyrelsen . Med hensyn til den makkerliste Gert er meget optaget af, skal man være 
opmærksom på, at det  ikke er nok bare at oprette den på nettet, der skal også en god gang oplysning og 
information om at en sådan liste findes, hvis den skal have effekt. 

Hilsen 

Kresten  

 
 


