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 DISTRIKTØSTSJÆLLAND 
 

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 22. APRIL 2022 

 

  

 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 Nis Rasmussen 

7. Forslag fra Distriktsbestyrelse, klubber eller enkeltpersoner. Forslag skal være 

bestyrelsen senest i hænde den 31. marts 2022 

8. Valg af distriktsbestyrelse  

a. Valg af formand (Bestyrelsen foreslår Rudi Bjerregaard)  

b. Valg af bestyrelse (alle er villige til genvalg minus Rudi Bjerregaard)  

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. Eventuelt 

 

Ad 1. Valg af dirigent  

Per Egelund bød velkommen til forsamlingen og til hovedbestyrelsens repræsentant, 

Nis Rasmussen. 

 

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. 

Forsamlingen besluttede enstemmigt at erklære generalforsamlingen lovlig. 

 

Ad 2. Konstatering af stemmetal  

Der var 43 stemmer til stede, repræsenteret af 14 personer og 11 klubber. 
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Ad 3. Distriktsbestyrelsens beretning  

Dirigenten overdrog ordet til bestyrelsens formand Per Egelund, som aflagde 

følgende beretning: 

 

Indledning 

 

Sæson 2021 – 2022 har igen været en sæson, der desværre blev overskygget af 

Coronavirus og vi oplevede, at vores bridge allerede fra begyndelse af sæsonen 

blev stillet på ”fuldt stop”. 

 

Efter 2 sæsoner med CORONA og COWID-19 har hele bridgeverdenen været sat 

næsten i stå, hvilket har medført, at vi står over for en enorm stor opgave i  

den kommende sæson, hvor vi skal gøre alt for at få alle vores medlemmer til at 

komme tilbage og genoptage bridgen. 

 

Antal medlemmer  

 

Vi har haft svært ved at fastholde medlemstallet, hvilket er gældende generelt for 

alle DBf’s klubber og det er vores håb at vi nu er på vej til mere normale tilstande.  

 

I den situation hvor vi nu står, kan det blive meget svært at tiltrække nye 

medlemmer og det er nu op til hver eneste klub at gøre alt for at tiltrække nye 

medlemmer. 

 

Senest er der indgået et samarbejde med DBf’s formandskab, der går ud på at 

styrke klubbernes beredskab, hvad angår medlemshvervning. 

 

Der er lagt op til, at formandskabet, sammen med enkelte medlemmer fra 

distriktsbestyrelsen, holder Teams møder med distriktets klubber, for ad denne vej 

at inspirere og hjælpe med både at opsøge potentielle nye medlemmer, såvel som 

at forsøge at få medlemmer, der har forladt os, til at komme tilbage. 

 

Dette er gennemført i en række øvrige distrikter og det skal selvfølgelig ikke være 

uprøvet i vores distrikt. 

 

 

 

Uddannelse 

 

Vi har i sæson 2021 – 2022 tilbudt turneringslederkurser, herunder Modul 1 – 2 – 

3 og 4, samt kurser i BC3 og kursus for Turneringsspillere og Klubledere.  
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Vi har endvidere i samarbejde med FOF afholdt begynderundervisning efter 

Nordisk Standard, hvor der deltog 4 nye spillere. 

 

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, tydeligt vil blive gjort opmærksom på dette. 

 

Turneringer 

 

Generelt har alle turneringer, på nær Åben par, været gennemført, men med en 

relativ lav deltagelse. 

 

Der har derimod været stor søgning til Bridge på nettet og især Real-bridge har 

været et meget populært alternativ til fysiske turneringer. 

 

Under nedlukningen har både klubber og distrikter, ja selv forbund, udbudt 

turneringer og det har været muligt at finde en turnering, når behovet meldte sig. 

 

Når vores dagligdag normaliseres, er det vores forventning, at Real-bridge stadig 

vil være en del af vores Bridge-univers, men det vil være i form af et supplement 

fra vores klubber og ikke som et alternativ fra anden side. 

 

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 igen 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. 

 

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 genoptage samarbejdet med de øvrige distrikter her på Sjælland hvad angår 

fælles turneringer og fælles undervisning, ligesom vi vil intensivere 

markedsføringen af vores fælles aktiviteter. 
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Vi har for nylig konkretiseret en række opgaver, som vi vil udføre i fællesskab og 

der er tale om et fællesskab mellem Distrikterne Storstrøm, Nordsjælland, 

Vestsjælland og os selv fra Østsjælland. 

 

Samarbejdet mellem netop disse 4 distrikter er ikke helt nyt, da netop disse 4 

distrikter udgør sammensætningen af Kreds2. 

 

Vedlagt er det arbejdspapir, som de 4 distrikter er enige om skal være det bærende 

for samarbejdet i den kommende sæson. 

 

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 underskud på kr. 5.880 mod budgetteret overskud på 

kr. 7.100. Årsagen til afvigelse fra budgettet var hovedsageligt en annonce i flere 

lokalaviser på vegne af flere af distriktets klubber, sponsoreret af distriktet. 

 

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 på 20 kr. Kontingentet til Kreds2 blev foreslået 

uændret med 3 kr. Dette blev vedtaget. Kontingenterne udgør herefter 20 kr. til 

distrikt og 3 kr. til kreds. 

På spørgsmål fra salen blev det oplyst, at forbundets kontingenter er som følger: 

Primære medlemmer kr. 310, k-medlemmer kr. 100 og klubmedlemmer kr. 50. 

 

Ad 6. Meddelelser fra DBf 

Nis Rasmussen repræsenterede DBF og gav følgende orientering: 
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Året har været præget af Corona, dog ikke så slemt som året før. Årets resultat var et 

overskud på kr. 600.000 mod et forventet underskud på kr. 800.000. Dels en donation 

fra Nysted på. 500.000 og dels det forhold, at landsholdene ikke brugte det de plejede 

på grund af Coronaen. 

Vi har fået startet op på den digitale strategi, som både indeholder BC3, men også 

Real-Bridge og BBO. Dette har givet nye problemer blandt andet snyd, men også 

modvilje mod at spille på mediet. BC3 udvalget fungere godt. 

Donationen til Skolebridge er slut. Vi forventer at indgå en aftale, hvor de bliver 

honoreret for at skaffe klubberne medlemmer eller deltagelse i medlemsevents. 

HB har sat gang i et projekt om vækst. Dette kører godt i 7 distrikter. 

Innovationsforum har lavet en folder om medlemspleje. 

Festival så skal vi i gang igen. ☺ 

Bridgens Dag bliver afholdt den 28. august. Man kan få de sædvanlige materialer. 

Tak til alle frivillige. Vi har brug for jer og gerne mange flere. 

Ad 6. Forslag fra Distriktsbestyrelse, klubber eller enkeltpersoner. Forslag skal 

være bestyrelsen senest i hænde den 15. juni 2021 

Greve Strands Bridgeklub stillede følgende forslag: 

Ændring af vedtægternes §6.2 fra 

 

”Bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Dog 

vælges formanden for en periode på 2 år” 

 

Til 

 

”Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling, dog 

således, at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Formanden vælges ligeledes 

for en periode på 2 år” 

 

Såfremt ovennævnte forslag til vedtægtsændring bliver vedtaget, foreslås det, at der i 

den ny bestyrelse trækkes lod om hvem, som er valgt på 1 respektive 2 års basis. 

 

Vedtægtsændringen blev vedtaget. Det blev dog vedtaget, at overgangsordningen 

ikke skulle gælde, men at bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde fastlægger 

hvilke 3 medlemmer, der er blevet valgt for 2 år og hvilke 4 medlemmer, der er 

blevet valgt for 1 år. 
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Ad 8. Valg af distriktsbestyrelse 

 

a. Valg af formand  

Per Egelund ønskede ikke genvalg.  

Rudi Bjerregaard blev valgt som ny formand. 

 

b. Valg af bestyrelse  

Bestyrelsen foreslog i medfør af § 6.3, at der skulle være 7 medlemmer. Uden 

kampvalg blev følgende valgt. 

Per Egelund 

Søren Pirmo  

Otto Andersen 

Bo Ulrik Munch 

Ejgil Sjøgaard 

Tom Rosenkilde 

Tommy Schmidt Elholm 

 

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  

Efter kampvalg blev Rudi Bjerregaard og Ejgil Sjøgaard valgt. 

 

Ad 11. Valg af medlem til kredsbestyrelsen  

Søren Pirmo ønskede ikke genvalg. Per Egelund blev valgt 

Ad 12. Eventuelt 

Søren Pirmo takkede den afgåede formand for hans arbejde for distriktet. Per Egelund 

har været formand for distriktet siden 2004, kun afbrudt af den periode, hvor han var 

formand for Danmarks Bridgeforbund. Han har udført et stort stykke arbejde. 

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet, hvorefter Per Egelund 

takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen. 
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Godkendt af dirigenten: 

 

Den           /             2022 

 

 

Allan Christiansen 

 

 

 

 

 

 
 


