DISTRIKTØSTSJÆLLAND
REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 24. juni 2020

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Konstatering af stemmetal
3. Distriktsbestyrelsens beretning
4. Regnskabet
5. Justering af og fastlæggelse af kontingent til distrikt og kreds
6. Meddelelser fra DBf
Vi får besøg fra DBf´s hovedbestyrelse af Rudi Bjerregaard.
7. Forslag fra Distriktsbestyrelse, klubber eller enkeltpersoner
8. Valg af distriktsbestyrelse
a. Valg af formand (villig til genvalg)
b. Valg af bestyrelse (alle villige til genvalg)
9. Valg af revisorer og revisorsuppleant
10. Valg af 2 medlemmer til DBf´s repræsentantskab
11. Valg af medlem til kredsbestyrelsen
12. Eventuelt
Ad 1. Valg af dirigent
Per Egelund bød velkommen.
Bestyrelsen foreslog Ejgil Sjøgaard som dirigent. Han blev valgt og konstaterede
forsamlingens lovlighed. I forbindelse hermed gjorde han opmærksom på at
forsamlingen ikke var indkaldt med 4 ugers varsel som foreskrevet i vedtægterne,
men på grund af corona krisen og indkaldelsen til forbundets generalforsamling kun 3
ugers varsel. Forsamlingen besluttede enstemmigt at erklære generalforsamlingen
lovlig.
Ad 2. Konstatering af stemmetal
Der var 49 stemmer til stede, repræsenteret af 12 personer og 9 klubber.
Ad 3. Distriktsbestyrelsens beretning
Dirigenten overdrog ordet til bestyrelsens formand Per Egelund, som aflagde
følgende beretning:

BESTYRELSENS BERETNING; Distrikt Østsjælland

2019 – 2020

Indledning
Selvfølgelig har sæson 2019 – 2020 været en begivenhedsrig sæson, og som altid
har der været både gode, og ikke så gode, oplevelser.
Desværre overskyggede CORONA-virus afslutningen af sæsonen, hvor vi
oplevede at vores bridge blev stillet på stop.
Ikke alene satte CORONA og COWID-19 hele bridgeverdenen i stå, men den har
også medført at vi med lidt bange anelser ser frem til den kommende sæson.
Vi kan ikke skjule at størstedelen af vores bridgespillende medlemmer, er placeret
i det der betragtes som risikogruppen, og at vi derfor er nødsagede
til at minimere kontakten til andre mennesker, hvor netop kontakten til andre
mennesker er et af de bærende sociale elementer i vores elskede sport.
Denne beretning kan, primært grundet det ovenstående, opfattes som to
beretninger, nemlig sæsonen før CORONA og sæsonen efter CORONA.
Nye medlemmer
Vi har det stadig sværere med at fastholde medlemstallet, hvilket i øvrigt er
gældende generelt for DBf’s klubber.
Set i lyset af CORONA kan man frygte at ikke alene tilgang af nye medlemmer
bliver svært, men også at en del af vores nuværende medlemmer vil være
forbeholdne overfor at møde op til starten af sæson 2020-2021.
Derfor er det vigtigt for vore klubber at skabe sikre og trygge rammer for
medlemmerne, at overholde de regler og anbefalinger vi får fra myndighederne,
og så lige at gøre bare lidt mere.
Vi har planlagt et klubledermøde d. 28. august, 2020, hvor netop hvervning af
medlemmer, og fastholdelse og udvikling af medlemmer, vil være et hovedtema.

Vi kan endvidere oplyse at vi har investeret i en såkaldt ”Torvepakke”, som kan
lånes af klubberne, ligesom vi i bestyrelsen står til rådighed med råd og
vejledning, dersom en klub, eller en sammenslutning af klubber, påtænker at
markedsføre sig på torv eller markedsplads.
Uddannelse
Vi har i sæson 2019 – 2020 fortsat tilbudt turneringslederkurser, herunder Modul
1 – 2 – 3, for klubturneringsledere, men har grundet CORONA måttet aflyse
Modul 4.
I samarbejde med distrikterne Storstrøm, Vestsjælland og Nordsjælland, har vi
afholdt en række BC3 kurser, hvor vi har haft deltagelse af mere end 100
personer.
Vi har fortsat vores kursusrække for turneringsspillere, hvor der på sæsonens
første kursus deltog 72, og hvor der på vores andet kursus var tilmeldt næsten 100.
Vi valgte at dele dette sidste kursus op i 2 kurser, hvoraf det ene er gennemført, og
hvor det andet måtte aflyses grundet CORONA.
Vi har endvidere i samarbejde med FOF afholdt begynderundervisning efter
Nordisk Standard, hvor der deltog 16 nye spillere.
Vi vil i den kommende sæson videreføre alle 3 former for kurser, samtidig med at
vi vil sikre at alle klubber i de 4 distrikter vil blive gjort opmærksom på dette.
Interdistrikt samarbejdet
Vi vil fastholde vores samarbejde, samt videreføre de årlige samlede
interdistriktsmøder, hvor de 4 bestyrelser samt distrikt Bornholm mødes og
udveksler ideer og erfaringer omkring hvad der rør sig i distrikterne.
Turneringer
Turneringsdeltagelsen i den forløbne sæson har haft en nedadgående tendens.
Den afholdte handikapturnering havde dog igen en solid tilstrømning, formentlig
affødt af styrkeopdelte rækker, præmier for handikapforbedring og et begrænset
antal spil.

For Distriktsmesterskab for Senior og Damer, hvor der ikke længere er
kvalifikation til DM, valgte vi sidste sæson at ændre konceptet tilsvarende vores
handikapturnering.
Dette har medført en mindre fremgang.
Fremover vil vi spille i handikapopdelte rækker når det er muligt, med færre spil
og dermed ”halve SP”.
For Damer har vi gennemført turneringen som en fælles Østdansk turnering.
Åbenpar og Klubhold har det ikke været muligt at gennemføre, grundet
CORONA.
Efterfølgende er Åben par blevet aflyst, da der ikke afholdes DM i Svendborg.
Klubhold søges gennemført i sensommeren, dersom der lettes på restriktionerne i
forbindelse med CORONA.
Fremtiden
Vi må erkende at der er en hel række faktorer der vil få indflydelse på fremtiden,
er der styr på CORONA-smitten, er der fundet en kur på CORONA, og er
samfundet lukket op til det normale?
Man kan sige at ”fremtiden udgøres af de muligheder vi har i nutiden”, og dette
både hvad angår rammerne, såvel som det angår bridgen.
Vi vil forsøge at skabe en øget opmærksomhed omkring vore aktiviteter og
turneringer, og dermed tiltrække/fastholde endnu flere nye spillere end hidtil.
Vi vil fortsat arbejde for udbredelsen af vores Nyhedsbrev, som sendes til alle
klubber i distriktet, med opfordring til at sende det videre til medlemmerne.
Vi vil arbejde for at endnu flere vil tilslutte sig vores Facebook-gruppe, som vi ser
som en effektfuld og tidssvarende kommunikations platform.
Vi vil igen opfordre til at I kommer med ideer og initiativer til hvorledes vi kan
skabe den så nødvendige medlemsfremgang, og vi kan fra distriktets side støtte
med såvel ressourcer som midler, i et vist omfang.

Under debatten blev der talt om bridgens dag, som der også vil blive nævnt under
orientering fra DBF
Ad 4. Regnskabet
Otto Andersen fremlagde regnskabet. Det var uddelt til alle i salen.

Otto fremhævede, at der var et underskud på kr. 19.048 mod budgetteret underskud
på kr. 19.500. Da der ikke var afholdt kvalifikation til åben par i perioden var der en
besparelse i forhold til budgettet på kr. 10.000 til gengæld var der investeret i løb af
torvepakke til kr. 8.150.
Der blev spurgt til de manglende indtægter fra salg af sølvpoints. Der blev gjort
opmærksom på at der under aktiviteterne i modsætning til tidligere ikke var udgifter
til sølvpoints der, hvorfor det gik så nogenlunde lige op.
Regnskabet blev godkendt

Ad 5. Justering af og fastlæggelse af kontingent til distrikt og kreds
Kontingentet til distrikt blev foreslået uændret. Kredsens kontingent blev foreslået
uændret med 3 kr. Dette blev vedtaget. Kontingenterne udgør herefter 26 kr. til
distrikt og 3 kr. til kreds.
OA orienterede om at de aflyste dm for åben par og for mix par sammen med den
fulde effekt af forhøjelsen sidste år ville medføre et overskud i 2020.
Kontingentet vedtaget.

Ad 6. Meddelelser fra DBf
Rudi Bjerregaard repræsenterede DBF og gav følgende orientering:
Corona udbruddet i marts betød, at det største i 2019/20 ikke var det sportslige men
desværre pandemien. Den betød aflysninger af sæsonen i klubberne. Udsættelser af
generalforsamlinger i klubberne. Den betød aflysninger af turneringer i distrikterne
og udsættelse af deres generalforsamling. Forbundet måtte ligeledes aflyse en række
turneringer. Alle par dm, mix DM for hold samt festivalen er blevet aflyst. 1.

division, kvalifikationskampene og damedivisionen er udsat til august. På
international plan er EM i Portugal aflyst, ligeså landskampe og samlinger. Der er en
forventning om de internationale arrangementer afvikles i samme rækkefølge som
hidtil bare et år forskudt.
Forbundsaktiviteterne blev ligeledes sat på Corona time. Der er kun udført
nødvendigt arbejde omkring IT og færdiggørelse af kontrakten med SSD. Herudover
er der blev gennemført turneringer på BBO, driften af forlaget blev neddroslet men
forarbejdet til bridgens dag blev udført, selv om det er ikke sikkert at den bliver
afholdt. Medarbejdere blev sendt hjem, men der har været medarbejdere på arbejde
således at servicen overfor klubberne kunne bibeholdes.
Tiltagene under Corona krisen betyder at DBFs økonomi kommer positivt ud.
Hvis vi kommer tilbage til tiden før Corona, så kan der nævnes følgende:
En god og velbesøgt festival, som gav et lille overskud.
En stor succes med klubdag, hvor mange klubber deltog, og mange fik noget med
hjem.
Bridgebladet, der tidligere blev udarbejdet af et firma, er nu hentet hjem til
sekretariatet, hvor vi håber at få mere arbejde for samme penge.
Regnskabet var et lille underskud kr. 38.000 mod et budgetteret overskud på kr.
61.000. Dette var meget tilfredsstillende, idet repræsentantskabet sidste år havde
bevilget kr. 310.000 til skolebridgen.
Den landsdækkende handicapturnering blev genindført som en stor succes med de
fleste deltagere nogensinde. 238 par deltog.
Breddeudvalget blev omdannet til innovationsforrummet. Dette har ikke været en
succes. Der er hidtil ikke kommet nogen deltagere til det.
Der har været et lille fald i antal medlemmer
Den hel store succes var seniorholdets præstation ved VM i Kina. Her vandt vi guld,
og det er samme med damernes guld i 1988 de største præstationer i Dansk bridge.
Fra salen blev der spurgt til om bridgens dag bliver afholdt, hvilket der ikke er truffet
endelig afgørelse om. DBF s repræsentanter lovede at finde ud af det så hurtigt som
muligt, og give besked til distriktets klubber.

Der blev spurgt til om DBF ville lave nedsat kontingent for medlemmer, der af
helbreds årsager vil starte senere. Svaret er at der ikke er afsat midler til dette på
nuværende tidspunkt og der er heller ikke nogen, der ved hvor stor behovet er.

Ad 7. Forslag fra Distriktsbestyrelse, klubber eller enkeltpersoner
Der var ingen forslag fra klubber eller enkeltpersoner.

Ad 8. Valg af distriktsbestyrelse
a. Valg af formand
Per Egelund blev valgt for 2 år.
b. Valg af bestyrelse
Den siddende bestyrelse bestående af Søren Pirmo, Otto Andersen, Bo Ulrik Munch
og Rudi Bjerregaard blev genvalgt herudover blev betyrelsen suppleret med Eigil
Sjøgaard og Visti Christensen.
Ad 9. Valg af revisorer og revisorsuppleant
Allan Christiansen og Jan Gjermansen blev genvalgt som revisorer
Tine Binder blev valgt som revisorsuppleant
Ad 10. Valg af 2 medlemmer til DBf´s repræsentantskab
Per Egelund blev genvalgt. Visti Christensen blev nyvalgt.
Ad 11. Valg af medlem til kredsbestyrelsen
Søren Pirmo blev genvalgt.

Ad 12. Eventuelt
Per Egelund takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen, hvorefter
dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
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