
 
 

 

 

Referat af generalforsamling i  

DBf.s kreds 3/Distrikt Bornholm  

24.4.2013 

 
 
Formanden indledte med at mindes Preben Niby, som afgik ved døden i oktober 2012 

 
 

1.  Valg af  dirigent 
      Kresten Jensen, Rønne BK, blev valgt som dirigent 

 

2.  Konstatering af  stemmetal 
      Der var mødt 21 stemmeberettigede medlemmer. 

 

3.  Distriktsbestyrelsens beretning 
      Formanden henviste til den udsendte skriftlige beretning, hvorfra han specielt fremhævede : 

        Den store deltagelse i BM/DM arrangementerne som man har ændret lokaliteter for  

        Holdturneringens genoprettelse 

        Propagandaturneringen som man vil forsøge opretholdt 

        Frokostturneringerne 

        Problematikken vedrørende pokaler, som var udskrevet ,og som man ikke ville fortsætte med 

        Transport og indkvartering til DM i Vingsted 

        Hyrdebreve og kontaktpersoner 

        Køb af kortlægningsmaskine, som p.t. befinder sig i Singapore, men sælgeren har lovet, at den          

        nok skal komme frem. 

        Planerne om temalørdage og skolebridge 

 

       Bestyrelsen havde i beretningen særligt ønsket sig debat om forskellige emner: 

        Frokostturneringerne: der var indvending mod at gøre dem grønne, bl.a. fordi det ikke var alle    

        klubber, der har MP pointuddelinger (her fremkom tanker om, at alle klubber skulle være med i  

        MP ordningen). Principielt bør sådanne turneringer være åbne for alle, i forvejen havde det  

        været svært at skaffe deltagere fra de enkelte klubber (lørdage i jagtsæsonen var blokerende),  

        det var ikke så  dårligt at komme til at spille mod rigtig gode. 

        Parturneringerne : det vil blive et logistisk problem at planlægge 2 spilledage pr. turnering, dels  

        fordi der kunne blive lokaleproblemer, dels fordi der for den enkelte spille kunne blive  

        usikkerhed om, hvilken dag han/hun skulle spille. Der var bemærkninger om, at ændrede  

        pardannelse fra året før kunne blive et problem. Det blev foreslået, at man vælger dag 2 som  

        primær spilledag, hvis der ikke er over 20 tilmeldinger. Det blev også foreslået, at man afvikler 

        kvalifikationsrunder og finaler samme dag. (DBf repr. Oplyste, at det kunne man godt samtidig  

        bevare sølvpointstatus til.) 

      Undervisning: det blev foreslået ,at distriktet principielt burde tilbyde åben undervisning hvert år 

      Vingsted: det blev foreslået, at man uddelte rejsegodtgørelse pr. person og ikke pr bil.        

        Formanden redegjorde for bestyrelsens regnemetoder på baggrund af, at det tilskud, vi får fra  

        DBf, er pr. bil. 

 



 
 

4.  Aflæggelse af årsregnskab 

       Der er købt ny pc, så derfor er der et lidt større underskud end budgetteret. 

       Til næste år vil indskud til frokostturneringer og  holdturneringen blive øget (til hhv. 100 kr. pr.  

       spiller og 400 kr. pr. hold). 

       Der bliver ikke udbetalt flere penge i refusion til Vingstedtransport, end vi får fra forbundet, så til næste  

       år skulle regnskabet balancere.     

       Det blev foreslået at skifte bank m.h.p. at få en bank, som man måske bedre kunne bruge som  

       sponsor. 

 

5.  Fastlæggelse af kontingent til distriktet 
     Kontingent fortsat uændret 20 kr. pr. medlem 

 

6.  Meddelelser fra  DBf 
     Stephan Magnusson var mødt fra DBf og valgte at redegøre for 6 ud af 15 DBf-foreslåede emner: 

     1. der var styr på økonomien, som i år viste et overskud på 460.000 , så man vil bevare kontingentet 

     2. der er oprettet en fond til at kunne modtage  evt. arv og donationer  

     3. TU-lederkursus laves nu i moduler à én dag, hvor et helt kursus var tre dage. Modul 3 er ikke                                                  

     blevet færdig til Vingsted, hvilket vore lokale under uddannelse  var ganske utilfredse med. Man  

     kan købe de enkelte moduler med lærer. Der var forslag om at       

     man opdaterede ”20 uheld ved bridgebordet”. 

     4. man er sammen med Syddansk Universitet i Kolding i gang med et fondsfinancieret projekt vedr.  

     bridge og sundhed. 

     5. der er ansat en juniorkonsulent/koordinator (Helle Rasmussen) som også vil beskæftige sig      

     med et kommende ret stort anlagt skoleprojekt. 

     6. man har udviklet et handicapsystem på basis af bronzepoint. Der er redegjort ret nøje herfor 

     i det kommende nr. af dansk bridge. 

     SM oplyste, at han under formandens beretning havde givet forkert information m.h. til MP        

     indtægternes anvendelse, idet han havde bekræftet, at de blev brugt til juniorarbejde. Det er kun  

     ca.1/3 der går hertil. Resten indgår i ”det store budget”. Fra forsamlingen blev så foreslået, at man  

     gjorde bronzepoint gratis mod en kontingentforhøjelse sv.t. det provenu, som alligevel blev brugt  

     som sådan. Det ville kunne få alle klubber til at gå med i MP ordningen og dermed gøre det  

     lettere m.h. til handicapordningen og f.eks. også vores frokostturneringer. 

 

7.  Forslag fra distriktsbestyrelsen, klubber eller enkeltmedlemmer 
     Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget,  idet forslaget m.h.p. suppleanter blev   

      præciseret derhen, at det er én suppleant, det drejer sig sig om. 

 

8.  Valg af distriktsbestyrelse    

      Erik Mortensen var på valg, modtog genvalg og blev valgt. 

      Svend Aage Holmstrøm var på valg, modtog genvalg og blev valgt 

      Finn Rasmussen  var på valg, modtog ikke genvalg. Aase Kjøller blev valgt i stedet 

      Med forsamlingens billigelse blev der foretaget valg af suppleant. Tove Pihl blev foreslået  

      og valgt. 

 

9.  Valg af revisor og  revisorsuppleant   

      Som revisor var Poul Aksel Eriksen på valg, modtog genvalg og blev valgt  

      Som  revisorsuppleant var Merethe Kofoed på valg, modtog genvalg og blev valgt 

 

10. Valg af medlem(mer) til DBfs repræsentantskab 
      Formand Gorm Christensen blev valgt til at repræsentere kredsen i forbundet 



 
 
 

11. Evt.  
     Formanden oplyste i forbindelse med den fra Singapore rejsende kortlægningsmaskine at man  

      nok vil forhøje taksten pr. lagt spil til 2 kr. 

      Kresten Jensen oplyste at Rønne BK sammen med Spar 2 nok vil anskaffe en fælles  

      kortlægningsmaskine.    

      Formanden takkede Finn Rasmussen for de 4 år i bestyrelsen på den vigtige post som kasserer, 

      og overrakte i den anledning nøje udmålte 2 flasker god rødvin. 

      Endelig takkede formanden forsamlingen for en god debat og dirigenten for myndig ledelse  
      generalforsamlingen.   
 
 
 


