Referat fra klubledermøde
Den 2. oktober 2021, kl. 13.00
Deltagere: 12 stk. inkl. deltagere fra distriktsbestyrelsen

Dagsorden
1. Velkomst ved Per egelund (PE)
2. Nyt fra DBf, ved Bo Ulrik Munck (BUM)
3. Nyt fra Distriktet, ved PE
4. Love og regler
De seneste ændringer Søren Pirmo (SP) og PE
5. Status for opstart af sæson ALLE
6. Hvordan får vi flere medlemmer?
• Problemer og udfordringer
• Hvad kan klubben løse, og hvordan?
• Hvad kan distriktet løse, og hvordan?
• Hvad kan DBf løse, og hvordan?
• Aktivitetsplan, hvem gør hvad hvornår?

Ad. 1. PE bød velkommen
Ad. 2. De seneste estimater på antallet af medlemmer tyder på et
fald i medlemmer på 15%.
Der diskuteres hvorvidt de klubber, som benytter Realbridge og
BBO som grundlag, kræver vedtægtsændringer.
Der planlægges en helt normal bridgefestival i uge 28. Der er fri
tilmelding til både DM for damer og seniorer. Der bliver 3 daglige
bronze points turneringer af 24 spil.
Skolebridge forsøger i øjeblikket at komme på finansloven.
Fra salens side blev nævnt, at man synes, at de gode præstationer
al for sjældent for mediedækning. Der blev også spurgt til en ny
kongelig protektor.
Ad. 3. Vi afholdte DM for klubhold 2020. På grund af corona blev
det afholdt dels i Roskilde og dels i Køge. Det var en succes også
sportslig, idet det blev vundet af Rødovre Bridgeklub fra distriktet.
Ellers var sæsonen præget af nedlukning på grund af corona.
Vi har startet sæsonen op med afvikling af kvalifikation til DM for
klubhold 2021. Rødovre Bridgeklub og Greve Strands Bridgeklub
har kvalificeret sig til finalen. I forbindelse med klubhold blev der
afviklet en særturnering for hold med handikap på +28. Vi
opfordrer klubberne til at få deres +28 spillere ud til turneringer i
distriktet.

Vi har ligeledes startet kurserne op. Der er således blevet afholdt
en række kurser for uddannelse af turneringsledere samt BC3
kurser. Der er flere kurser henover året herunder også
spillerkurser.
Økonomien er bedre end forventet, hvilket skyldes de færre
udgifter under corona epedemien. Der forventes et underskud i
dette budget år, hvilket skyldes den annonce, som distriktet har
afholdt, for at klubberne kunne få elever ved sæsonstarten.
Der blev spurgt til generalforsamlingens beslutning om, at ikke
alle turneringer skal afholdes i Køge. Bestyrelsen orienterede om,
at man havde besluttet at afvikle 2 turneringer andre steder end i
Køge
Ad. 4. De nye regler fra 2017 har betydet en tilpasning af
turneringsreglementet. Et gennemgående træk er, at de opnåede resultater skal være baseret på spillede spil og ikke på
turneringslederens indgriben med efterfølgende reguleringer.
Dette betyder, at reguleringer ikke mere er til fordel for den
fejlende side. Man bruger ikke kunstig score, men vægtet score,
BC3 kan håndtere dette.
En melding er ”tilsvarende”, hvis den har samme eller lignende
betydning som den oprindelige melding, eller hvis den har samme
formål. Benyt systemkortet til at vurdere ”tilsvarende”. Husk at
”tilsvarende” ikke er lig med nøjagtig samme melding, Man kan
benytte kongereglen til at vurdere, om de to meldinger er
tilsvarende nok.

Hvis en melding tages tilbage, så er der udspilsbegrænsninger.
Spilfører kan forbyde en ikke lovligt meldt farve. Dvs. at hvis
meldingen senere eller før er meldt lovligt, kan den ikke forbydes.
Der er kommet nye alert regler. Grundprincip; En melding, der er
kunstig, alerteres altid. En naturlig melding, som modstanderen
med rimelighed forventes ikke at kunne forstå, alerteres altid.
Doblinger:
Alerteres altid i første melderunde. Oplysning, straf og
styrkevisende doblinger alerteres ikke i senere melderunder. Dog
alerteres, hvis betydningen er overraskende

Ad. 5. Der blev spurgt til antal medlemmer i forbindelse
sæsonstarten. Generelt var der en lille tilbagegang. Generelt var
der glæde over, at man var kommet i gang igen med rigtig bridge i
stedet for edb bridge.
Ad. 6. DBfs inspirationspjece blev diskuteret. Fra den kan
nævnes:
• Skal vi have mulighed for at spille på andre tidspunkter end den
faste bridgeaften i perioden 1. september til 30. april?
• Kan der spilles formiddage eller eftermiddage, da alle ikke har
mulighed for at komme af sted om aftenen.
• Skal vi have et drop-in tilbud, hvor spillerne ikke behøver
komme hver gang?

• Skal vi have en åben bridgecafé én gang om måneden, enten i
vores lokaler eller et centralt sted i byen?
• Skal vi kun spille tre gange om måneden og ikke fire?
• Skal vi have et fast spilletidspunkt online, blandt andet for at få
fat i medlemmer, som er på arbejdsmarkedet?
• Skal vi opdele sæsonen i moduler, så medlemmerne tilmelder sig
de moduler, de har lyst til og skal der være to, tre eller måske fire
moduler på én sæson?
Markedsføring blev også diskuteret. Der var enighed om, at især
lokalaviserne ikke blev udnyttet godt nok. Men heller ikke
medlemmerne gør nok for at markedsføre deres bridgeklub.

Deltag aktivt i byens aktiviteter.

Til sidst blev det diskuteret, hvorvidt der skulle gøres mere i DBf,
i distrikterne eller i klubberne. Der var enighed blandt de
fremmødte klubber om, at bolden ligger hos klubberne.

