DISTRIKTØSTSJÆLLAND
REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 30. JUNI 2021

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 ????
7. Forslag fra Distriktsbestyrelse, klubber eller enkeltpersoner. Forslag skal være
bestyrelsen senest i hænde den 15. juni 2021
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 (alle er villige til genvalg)
10. Valg af 2 medlemmer til DBf´s repræsentantskab (alle er villige til genvalg)
11. Valg af medlem til kredsbestyrelsen (villig til genvalg)
12. Debat om aktiviteter om genstart (bilag vedlagt)
13. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent
Per Egelund bød velkommen. Han meddelte at hovedbestyrelsens repræsentant var
Bo Ulrik Munch.
Bestyrelsen foreslog Allan Christiansen som dirigent. Han blev valgt og konstaterede
forsamlingens lovlighed. I forbindelse hermed gjorde han opmærksom på at
forsamlingen var indkaldt med 4 ugers varsel som foreskrevet i vedtægterne, men
ikke afholdt inden 15. maj grundet corona krisen. Forsamlingen besluttede
enstemmigt at erklære generalforsamlingen lovlig.
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Ad 2. Konstatering af stemmetal
Der var 49 stemmer til stede, repræsenteret af 17 personer og 9 klubber.
Ad 3. Distriktsbestyrelsens beretning
Dirigenten overdrog ordet til bestyrelsens formand Per Egelund, som aflagde
følgende beretning:
Indledning
Denne beretning er den korteste som bestyrelsen har udarbejdet i dette årtusinde.
Sæson 2020 – 2021 har netop været en sæson, der desværre blev overskygget af
CORONA-virus. og vi oplevede at vores bridge blev stillet på ”fuldt stop”.
Ikke alene satte CORONA og COWID-19 hele bridgeverdenen i stå, men den har
også medført at vi står over for en stor opgave i den kommende sæson, hvor vi
skal have alle vores medlemmer til at komme tilbage og genoptage bridgen.
Antal medlemmer og klubber
Vi har mistet 295 medlemmer eller 14%, og er pr. 31. december 2020 på 1796
medlemmer. To klubber er stoppet det forløbende år og vi ved, at i den nye sæson
er endnu en klub lukket. Vi får det efter alt sandsynlighed sværere med at
fastholde medlemstallet, hvilket i øvrigt er gældende generelt for DBf’s klubber.
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,
at respektere restriktioner samtidig med, at vi gør alt for at gøre opmærksom på, at
det er sikkert at ”gå til bridge”.
Den siddende bestyrelse har udarbejdet et forslag til aktivitetsplan for genstarten
og indholdet af dette vil blive præsenteret på generalforsamlingen, hvor den er sat
på som et selvstændigt punkt.
Bridge på nettet
CORONA har gjort, at vores klubber ikke har kunne afvikle deres klubaftener
normalt. En del af klubberne har spillet BBO. I midten af året kom Real Bridge.
På denne platform har der også været afviklet turneringer, herunder en sølv points
turnering fra distriktet. En enkelt klub har undervist nye medlemmer på BBO.
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Selvom vi nu har fået mulighed for at mødes og spille ”fysisk”, vil der måske
stadig være spillere, der finder det attraktivt fortsat at spille på nettet, hvilket der
selvfølgelig stadig vil være mulighed for.

Uddannelse
Vi har i sæson 2020 – 2021 tilbudt turneringslederkurser, herunder Modul 1 – 2 –
3, for klubturneringsledere, men har grundet CORONA måttet aflyse de fleste af
dem.
Vi har endvidere i samarbejde med FOF afholdt begynderundervisning efter
Nordisk Standard, hvor der deltog 16 nye spillere dog således, at vi måtte indstille
undervisningen, hvor der var 3 lektioner tilbage.
Vi vil i den kommende sæson intensivere og udbyde alle vores kendte kurser
samtidig med, at vi vil sikre, at alle klubber, både i vores distrikt, men også i vores
3 nabodistrikter, vil blive gjort tydeligt opmærksom på dette.

Turneringer
Generelt har alle turneringer været aflyste, dog har det lykkedes os at afvikle
distriktets klubhold turnering samt DM-finalen for samme turnering, dels i
Roskilde og dels i Køge.
Der var tale om et rigtig godt samarbejde, hvor de deltagende hold stort set alle
var glade og tilfredse med rammerne omkring turneringen og hvor pressen omtalte
turneringen både før og efter, at denne blev afviklet.
Det var Distrikt Østsjælland som vandt turneringen. Dette betyder, at i dette års
turnering er der to hold, der skal deltage i finalen, men ikke fra samme klub.
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 tilstrækkelige vacciner, er
smittetallene acceptable?
Man kan sige, at ”fremtiden udgøres af de muligheder, vi har i nutiden” og dette
både hvad angår rammerne, såvel som det angår bridgen.
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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 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.
Beretningen blev godkendt.
Ad 4. Regnskabet
Otto Andersen fremlagde regnskabet. Det var uddelt til alle i salen.
Otto fremhævede, at der var et overskud på kr. 28.635 mod budgetteret underskud på
kr. 6.500.
Regnskabet blev godkendt.
Ad 5. Justering af og fastlæggelse af kontingent til distrikt og kreds
Otto Andersen gennemgik det uddelte budget, som lå til grund for bestyrelsens
forslag om uændret kontingent. Kredsens kontingent blev foreslået uændret med 3 kr.
Dette blev vedtaget. Kontingenterne udgør herefter 26 kr. til distrikt og 3 kr. til kreds.
På foranledning af en fra salen skal det oplyses, at forbundets kontingenter er som
følger:
Primære medlemmer kr. 260, k-medlemmer kr. 50 og klubmedlemmer kr. 100.
Ad 6. Meddelelser fra DBf
Bo Ulrik Munch repræsenterede DBF og gav følgende orientering:
Alle turneringer med undtagelse af klubhold blev aflyst. Dette sammenholdt med at
alle landsholdsaktiviteter blev aflyst medførte et positivt resultat. På det digitale
område er der indgået en fastprisaftale omkring BC3 samtidig med, at der har været
store aktiviteter omkring BBO og Real Bridge. Den megen bridge på nettet har
desværre medført en række snydesager. 3 er blevet dømt og 1 frikendt. Der er stadig
en række sager. Det gælder om at hverve medlemmer. Bridgens dag vil blive afholdt.
Tak for arbejdet i klubberne og i distrikterne.
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Der blev spurgt til bestyrelsens online klub, herunder annoncering for den.
Generalforsamlingens holdning var, at det var unfair konkurrence mod klubberne.
Man pålagde distriktet at klage over fremgangsmåden.
Der var også en klage over Blaksets reklame på forbundets hjemmeside.

Bridgens Dag bliver afholdt den 29. august. Man kan få de sædvanlige materialer.

Ad 6. Forslag fra Distriktsbestyrelse, klubber eller enkeltpersoner. Forslag skal
være bestyrelsen senest i hænde den 15. juni 2021

Der var fremsat følgende forslag fra en række klubber fra Roskilde:
1. Distriktets turneringer afvikles således, at de afvikles geografisk bredere ved at
medlemsklubberne kan byde ind på at afvikle disse, når sæsonprogrammet er klar.
Distriktets bestyrelse skal så så vidt muligt søge at dække hele området.
2. Der tilbydes flere sideturneringer målrettet nyere spillere således, at de kan opleve
distriktsturneringer uden at være med i ”elite” rækken med kvalifikation.
Forslaget blev fremlagt af Bo Mikkelsen fra Roskilde Bridge 1945.
Efter en længere debat blev generalforsamling suspenderet medens en repræsentant
for forslaget og Per Egelund fra distriktet satte sig sammen og udarbejdede et
ændringsforslag. Dette blev fremlagt og vedtaget
Ændringsforslaget:
Generalforsamlingen pålægger distriktsbestyrelsen:
1. I forbindelse med turneringsplanlægningen for sæsonen 2021/2022 at
udarbejde en turneringsplan, samt ud fra denne at udvælge en række
turneringer, der udbydes til afholdelse blandt distriktets klubber.
2. Der tilbydes flere turneringer målrettet nyere spillere, således at de kan opleve
turneringer uden at være med i ”elite” rækken.

Forslaget blev vedtaget.
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Ad 8. Valg af distriktsbestyrelse
a. Valg af formand
Efter kontrol af sidste års referat viste det sig, at Per Egelund ikke var på valg. Han
sidder yderligere et år.
b. Valg af bestyrelse
Den siddende bestyrelse bestående af Søren Pirmo, Otto Andersen, Bo Ulrik Munch,
Eigil Sjøgaard, Visti Christensen og Rudi Bjerregaard blev genvalgt.
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
Visti Christensen blev genvalgt. Rudi Bjerregaard blev nyvalgt.
Ad 11. Valg af medlem til kredsbestyrelsen
Søren Pirmo blev genvalgt.

Ad 12. Debat om aktiviteter om genstart
Vi skal nu i gang efter næsten 2 års pause. Der er i den periode, der er gået, sket et
fald i antallet af spillere. Hvad skal vi gøre for at vende udviklingen.
En af måderne, hvor vi kan få gjort opmærksom på, at vi er startet, er at få de lokale
medier til at skrive om os eller vi kan selv skrive til dem og få vores artikler i.
Vi kan også på torvedage og markeder få fortalt folk, at vi her igen. Husk at distriktet
har udstyr, der kan lånes.
Vi skal sikre kapacitet til at uddanne og indlemme de nye medlemmer. Vi kan
opfordre til samarbejde med AOF/FOF omkring uddannelse af nye spillere.
Vi skal benytte prikkemetoden til at få fat i de gamle medlemmer, som midlertidigt er
stoppet.
Hvis der er klubber, der er nødlidende pga. manglende bestyrelsesmedlemmer, kan vi
tilbyde vores assistance.
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Vi vil også gerne have hjælp fra DBf om hvilke klubber, det drejer sig om. Læs DBfs
inspirationspjece.
Ad 13. Eventuelt
Distriktet er i gang med at udarbejde en ny hjemmeside. Der opfordres til at læse
denne og give besked i tilfælde af fejl.
Når distriktet har lavet sin aktivitetskalender vil den blive lagt på hjemmesiden.
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet, hvorefter Per Egelund
takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.

Godkendt af dirigenten:

Den

/

2021

Allan Christiansen
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