
 

 

 

 

Referat fra generalforsamling i Bridgedistrikt Bornholm  

23. April .2014 

 
Formanden bød velkommen specielt til forbundets repræsentant formand Henrik Friis 

  
1. Jan Pedersen Pedersker BK blev med akklamation valgt som dirigent 
 
2. Det blev opgjort at 22 stemmeberettigede af 26 var mødt. 
    Leif Rømer og Mogens Hansen blev udnævnt som stemmetællere. 
 
3. Formanden henviste til den udsendte beretning idet han dog  - efter at have konstateret at Bornholm 
leverer ca. 10% af deltagerne ved DM i damepar og seniorpar  -  kort fremhævede de vigtigste begivenheder 
i årets løb. 
    Herefter foreslog dirigenten, at vi udsatte debatpunkterne til punktet evt., da han mente, at de efterfølgende 
punkter ellers ville blive for overfladisk behandlede. Dette accepterede forsamlingen. 
 
4. I kassererens fravær forelagde formanden regnskabet. Det viste et lille overskud, som fremkom fra 
forskellige delposter, specielt havde ingen af distriktsarrangementerne givet underskud. Formanden 
bemærkede, at det jo var fint med et lille overskud. Bestyrelsen satte en ære i, at få regnskabet til at balancere 
lidt til den positive side. Vi skal ikke være indtjenende    
     Keld Nielsen spurgte om forbundet stadig ville give Bornholm ekstra rejsetilskud til landsdækkende 
turneringer. Dette bekræftede Henrik Friis, og fra flere lød der anerkendelse heraf og tak herfor. 
     Lene Groos undrede sig over, at der var så stort overskud på temadagene.      
     Leif Rømer bemærkede at man da godt kunne tage 200 kr. pr. person ved parturneringerne. 
     Jørgen Alstrup mente, at man skulle passe på med at lade indskuddet stige.  Når der var øget tilslutning til 
f.eks. damepar kunne det hænge sammen med det ret beskedne indskud. 
     Erik Mortensen syntes at  indlæggene strittede lidt i hver sin retning, og det blev herefter overladt til 
bestyrelsen at bestemme indskud, med det formål at arrangementerne ikke måtte give underskud.  
     Regnskabet blev herefter tiltrådt. 
 
5. Forsamlingen tiltrådte uændret distriktskontingent i det kommende år 
 
6. Henrik Friis roste Bornholm for stor aktivitet . Ikke mange steder i landet var der så mange organiserede 
bridgespillere, og der var mødt flere til generalforsamlingen her, end der f.eks. mødte i distrikt København. 
    Asminderød kro er solgt med overskud, og forbundet er rykket til lejede lokaler i Herlev. 
    Bridgefestivalen er flyttet fra Vingsted til Svendborg, og formanden tale varmt for at man deltog i et af de 
mange sidearrangementer, selv om man ikke var kvalificeret. Forbundet har 75 års jubilæum. 
     Han plæderede også for, at vi prøvede at gøre lidt mere ud af ”klubsølv”. 
     Overalt i landet  er rekruttering specielt af unge et problem, så han syntes at vi endelig skulle holde fast i  
propagandaturneringen og stadig også forsøge fortsat at have fat i skolebridge. Forbundet er også indstillet i 
den retning og vil komme med PR forslag herom samt andre rekrutteringstiltag. 
     På næste repræsentantskabsmøde lægges op til diverse vedtægtsændringer, som mest er af teknisk art,  
samt at MP ordningen bliver obligatorisk. 



    Gert Hansen syntes, det vil være rigtigt at få MP betalingen ind i kontingentet – evt. gøre den gratis. Han 
mente desuden, at handicapordningen ikke fungerer ordentligt. En skævhed i et makkerpar ville bestå,  og 
den kunne være ganske stor Endelig syntes han, at det ville være rimeligt hvis forbundet engagerede sig 
økonomisk i undervisning specielt i distriktsregie. 
    Frede Christiansen spurgte til hvad den helt almindelige ”hyggeklubspiller” egentlig fik for forbunds –
kontingentet. Dette blev fulgt op af  lignende fra Østermarie, hvor man havde haft overvejelser om at melde 
sig ud af forbundet.   
    Gorm Christensen bemærkede, at han ved sidste repræsentantskabsmøde var kommet med indlæg om, at 
der havde været et ganske stort regnskabsoverskud, og man tilsyneladende budgetterede med et endnu større 
oveskud. Dette kunne man passende brug til at gøre MP ordningen gratis.  
   Henrik Friis svarede at han ikke genkendte den økonomi, som kunne gøre MP ordningen gratis. Man er 
stadig  ved at tilrette handicapordningen, og han bemærkede sig specielt Gerts problematik. Undervisning 
mente Henrik Friis bedst lå i klubberne. For sit kontingent får man: Dansk Bridge, mulighed for at benytte 
bridgecentral, som har kostet mange penge at udvikle, mulighed for at deltage i diverse kredsturneringer m.v. 
   Han ville naturligvis tage diverse bemærkninger og udsagn med sig hjem. 
   Fra forsamlingen blev bemærket at det jo ikke var unaturligt at have en paraplyorganisation som i andre 
sportsgrene – og at forbundskontingentet faktisk ikke var særlig højt.   
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7. Svend Åge Thorsen have indsendt forslag til bestyrelsen. ”Alle medlemmer i Distrikt Bornholm må og 
skal have stemmeret til generalforsamling”       
    Formanden redegjorde for, at distriktet ikke har enkeltmedlemmer men klubber som medlemmer, og i 
forbundets vedtægter stod, at ved distriktsgeneralforsamlinger havde klubberne stemmer afhængig af deres 
medlemstal. Så hvis forslaget skulle nyde fremme ville det kræve en vedtægtsændring i forbundet. 
    Det blev sat til afstemning om bestyrelsen skulle arbejde videre med forslaget. 8 stemte for 9 stemte imod.  
Forslaget blev således afvist. 
                                                                      
 8. Gorm Christensen og Mogens Nørregård blev genvalgt til bestyrelsen. 
    Tove Pihl blev genvalgt som suppleant 
 
 9. Poul Aksel Eriksen blev genvalgt som revisor 
     Merethe Koefoed blev genvalgt som revisorsuppleant 
 
10. Gorm Christensen blev valgt som medlem af DBF.s repræsentantskab 
 
11. Debatemner som blev oplagt i bestyrelsesberetningen.: 
      Frokostturneringer: debat om hvorvidt det skulle være handicapturnering eller ej. Gert Hansen 
fremsatte ovenfor anførte bekymringer. Jan Pedersen foreslog man kunne lave 2 almindelige og 2 
handicapturneringer. Der var ingen endelig konklusion, så det blev overladt til bestyrelsen at bestemme. 
      Propagandaturneringen: bestyrelsen blev opfordret til at forsøge endnu en gang. I efteråret var der på 
samme tid 2 store klubjubilæer så det kunne have reduceret tilslutningen. 
      BM for par: bestyrelsen blev opfordret til at undgå kvalifikationsspil. Ved 24 par fandtes det rimeligt at  
Spille 69 spil. Så hvis man begyndte kl. 9 så var man færdig ved 18 tiden. Det var god DM træning. 
      Ved flere tilmeldte par var man indstillet på at spille 2 spil pr. runde. 
      Indkvartering: formanden var noget usikker på, om bestyrelsen havde ret til at sætte det meste af 
distriktets formue på spil, som det var sket i år. Der var almindelig enighed om, at det nok var at gå til 
grænsen, men det var godt at blive indkvarteret samme sted til så billig en penge. Så hvis man ellers var 
tilfreds med stedet i år, ville man godt være med til fortsætte som nu.  Det blev dog bemærket, at det var 
nødvendigt, at man kunne blive indkvarteret i hele perioden, så man ikke skulle ud og finde andet sted for 
”ydenætterne” 
       Temalørdage: igen var der opbakning fra forsamlingens side til at fortsætte. Formanden ønskede en 
tilkendegivelse fra  klubformændene om, at man ville propagandere mere intensivt, og det fik han. 
       Undervisning: I løbet af aftenen havde der flere gange været givet udtryk for, at undervisning skulle 
lægges i distriktsregie. Det er der lidt vanskeligheder med: for hvor på øen skal det være? hvordan 
financieres uddannelsen af lærere? hvordan kan vi så få del i oplysningsmidler?, kan forbundet være med til 
at finansiere? Det blev overladt til bestyrelsen at arbejde videre med sagen. 



 


