DISTRIKTØSTSJÆLLAND
08.06.2021
Referat fra distriktsbestyrelsesmøde 30. maj 2021 kl. 14.00
Deltagere: Per Egelund(PE), Bo Ulrik Munch(BUM),
Otto Andersen(OA), Rudi Bjerregaard(RB),
Visti Christensen(VC), Ejgil Sjøgaard(ES)
Fravær: Søren Pirmo(SP),(sygdom)

DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat fra 25. marts 2021
2. Status
Situationen for Forbund, Distrikt og klubber - mundtlig
3. Evaluering af sæson 2020/2021
4. Aktiviteter i forbindelse med genåbning
5. Godkendelse af beretning 2020/21
6. Godkendelse af regnskab 2020
7. Forslag til kontingent
8. Forslag til dag for afholdelse af generalforsamling
Der foreslås den 30. juni kl. 18.00
Forslag til dirigent, forslag til punkterne 8-11
9. Æresmedlem af distriktet (lukket sag)
10.

Uddannelse

11.

Afholdelse af turneringer
Klubhold(bilag vedlagt)
Distrikthold
Øvrige

12.

Eventuelt

Punkt 1. Godkendelse af referat fra den 26. marts 2021
Godkendt
Punkt 2. Status
Der var ca. 17.000 medlemmer i 2020. Der er 12 snydesager. De 3 er afgjort.
Danish Dynamite turneringerne lukker her til sommer og der holdes en virtuel
festival.
Der var en gennemgang af dagsordenen til repræsentantskabsmødet den 19. juni.
Det blev aftalt, at ES undersøgte om Kurt Bendtsen var interesseret i at blive
kritisk revisor. RB indstiller VC til hovedbestyrelsesposten, såfremt han ikke selv
ønsker at stille op.
PE deltager i Workshoppen.
Grønhøj i Taastrup er lukket. PE forsøgte at få Spar Dame til at fusionere med
Grønhøj.
Punkt 3. Evaluering af sæson 2020/21
Distriktsholdturneringen var delvis afviklet. Det blev besluttet, at det nuværende
resultat står ved magt.
Punkt 4. Aktiviteter i forbindelse med genåbning.
Det blev diskuteret, hvordan distriktet kunne hjælpe klubberne med at komme i
gang. Det kunne være med en medieplan. Koordinering af klubbernes annoncer.
Det blev besluttet at tage denne diskussion på distriktets generalforsamling.
Det blev besluttet under dette punkt at distriktets hjemmeside skulle opdateres,
og at ES skulle anskaffe de nødvendige abonnementer.
Punkt 5 Godkendelse af beretning 2020/21
Beretning blev godkendt, herunder at interdistriktssamarbejdet ikke blev berørt.
Punkt 6. Godkendelse af regnskab for 2020
Godkendt
Punkt 7. Forslag til kontingent

OA udleverede et budget for 2021. Gennemgik forudsætningerne. Det blev taget
til efterretning med små ændringer og på den baggrund blev det besluttet at
fastholde kontingentet.
Punkt 8 Forslag til afholdelse af generalforsamling
Det blev besluttet at afholde generalforsamlingen den 30. juni kl. 18. med en let
anretning bagefter. RB spørger AC fra Ishøj om han vil være dirigent.
Dagsordenen kommer til at se sådan ud:
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 et medlem af DBf´s hovedbestyrelse.
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
I forbindelse med punkt 10 skal der gøres opmærksom på, at RB er foreslået i
stedet for PE, idet RB indtrådte i PEs plads allerede i 2021
Punkt 9. Æresmedlem af distriktet (lukket sag)
VC og RB laver et oplæg til vejledning for udnævnelse af æresmedlemmer.
Punkt 10. Uddannelse
Det blev besluttet at fremtidige kurser bliver udbudt på vegne af Distrikt
Østsjælland.
Punkt 11. Afholdelse af turneringer

Begynder turneringer og andre turneringer end klubhold planlægges i forbindelse
med den normale sæson. For klubhold gjorde sig gældende, at det fremsendte
forslag blev vedtaget med følgende ændringer:
Prisen blev fastsat til 750 kr med en general opstarts rabat på kr. 250, så netto kr.
500.
Datoerne blev den 4., 11. og 18.
Der afholdes en sideturnering, hvor antallet af hold en klub kan tilmelde er frit
men gældende er at holdets gennemsnitshandikap skal være +28, hvis holdet er et
6 mands hold skal det være det 4 spillere med det laveste handikap, som er +28.
Der spilles 8 spils kampe.
Punkt 12 Eventuelt
Intet
Godkendt af:
Per Egelund
(formand)

Søren Pirmo
(næstformand)

Otto Andersen

Bo Ulrik Munch

Rudi Bjerregaard

Visti Christensen

Ejgil Sjøgaard

