DISTRIKTØSTSJÆLLAND
Referat fra
distriktsbestyrelsesmøde, 14. januar, 2022 kl. 14.00
Deltagere: Per Egelund(PE), Søren Pirmo(SP), Bo Ulrik Munch(BUM),
Otto Andersen(OA), Rudi Bjerregaard(RB),
Visti Christensen(VC), Ejgil Sjøgaard(ES)
DAGSORDEN

1. Godkendelse af referat fra 20. september 2021
2. Evaluering af midtvejsmøde
3. Brev til DBf
4. Møde med DBf
Der foreslås følgende deltagere til mødet PE, ES og RB
5. Mobilpay og regnskab
Mundtligt af OA
6. Forslag til turneringsplan
Seniorpar den 20/2 2022 afholdes af Greve Strand Bridgeklub
Damepar den 2/4 20222 afholdes af Ruder Es
Kvalifikation til DM for begyndere 3/4 2022 af Roskilde Bridge 1945
Parturnering nye spillere 1/9 2017 den 22/1 af Greve Strand Bridgeklub
7. Spar dame
8. Eventuelt

Ad. 1. Godkendelse af referat fra 20. september 2022

Referatet godkendt.
Ad. 2. Evaluering af midtvejsmøde
Generelt et stille møde. Man startet med en orientering fra BC 3 udvalget, hvor
Ole vinbjerg var blevet formand. Der var tilfredshed med BC 3. Det næste punkt
på dagsordenen var vækst i DBf. Dette var delt i 3 punkter nemlig, distrikternes
fremtidige rolle, spil på nettet og nye medlemmer. John Maagaard fra Slagelse
fremlagde det forslag, som blandt andet Distrikt Østsjælland havde været med til
at stille. Referatet fra DBf blev diskuteret og der var ikke enighed om det.
Onkring spil på nettet var der kritik af DBf dels på grund af den klub st medlem
af hovedbestyrelsen er i gang med stifte og frem for alt den kontinuerlige mænge
af turneringer, som DBF laver. Holdningen er, at man underminerer klubbernes
mulighed for at tjene penge. PE undersøger om andre distrikter er enige deri. Der
laves et forslag til repræsentantskabsmødet. Det sidste punkt handler punkt 4 om.
Ad 3. Brev til DBf
Sagen blev gennemgået, herunder det svar som lige var kommet fra DBf. Der var
enighed, om at DBf´s svar ikke var tilfredsstillende og at PE skulle anmode om
en uddybning.

Ad. 4 Møde med DBf
Der var enighed om, at PE, ES og RB deltager i mødet
Ad. 5. Mobilpay og regnskab
Der var enighed, om at mobilpay skulle beholdes, selvom det er dyrt.
Omkring regnskabet foreslog ES, at annonceudgifterne i forbindelse med elever
til klubberne blev flyttet væk fra administrationsomkostninger. Dette blev
accepteret.
Ad. 6. Forslag til turneringsplan.
Følgende turneringer var blevet foreslået flyttet fra ØBC til andre klubber:
Seniorpar den 20. februar 2022 afholdes af Greve Strand Bridgeklub
Damepar den 2. april 2022 afholdes af Ruder Es
Kvalifikation til DM for begyndere 3. april 2022 af Roskilde Bridge 1945
Parturnering nye spillere 1. september 2017 den 22. januar af Greve Strands
Bridgeklub

ES orienterede om, at Greve Strands Bridgeklub ikke ønskede at afvikle nogle
turneringer. Parturnering nye spillere 1. september 2017 blev aflyst. Vedr.
seniorpar den 20. februar 2022 blev man enige om at forespørge Roskilde Bridge
1945. VC lovede at undersøge, om Bridgehuset var ledigt d. 20. februar og om
Roskilde Bridge 1945 ville og kunne stå for afviklingen.
AD. 7. Spar Dame
PE konstaterede at Spar Dame var registreret som klub i Distrikt Østsjælland.
Bestyrelsen blev enige om at selv om Spar Dames formand havde sagt at han
ikke ønskede post fra Distrikt Østsjælland, så kunne man ikke undlade at sende
post/mails mm. til en klub i distriktet.
Ad. 8. Eventuelt
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