Referat af Generalforsamling i DBf’s Distrikt Nordjylland
Onsdag d. 4. maj kl. 19.00 i Aalborg Bridgehus

Til stede:

Brovst, Hirtshals, Hjallerup, Hobro, BK Nord, Pandrup BK, Romdrup-Klarup,
Ravnkilde BK, Sæby BK, Terndrup, Vodskov, Aalborg BK og Aars.
Henrik Friis (DBF), Lars Grinsted, Kim Nielsen, Michael Ankersen, Keld
Jensen, Jens Abildgaard, Kurt Christensen og Rikke Christiansen.

1. Konstatering af stemmetal.:
Brovst 3 stemmer, Hirtshals BK 5,Hjallerup 4 stemmer,
Hobro 4 stemmer, BK Nord 7 stemmer, Pandrup BK 4 stemmer, Romdrup-Klarup
2 stemmer, Ravnkilde BK 2 stemmer, Sæby BK 5 stemmer, Terndrup 2 stemmer, Vodskov
4 stemmer, Aalborg BK 8 stemmer, Aars BK 3 stemmer.
I alt 53 stemmer.
2. Valg af dirigent.:
Lars Grinsted blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var
blevet varslet i tide, men at regnskabet ikke var udsendt tidsnok. Kassereren beklagede
dette og forsamlingen accepterede at det blev behandlet.
3. Distriktsbestyrelsens beretning.:
Keld Jensen aflagde distriktsbestyrelsens beretning (Bilag 1). Beretningen blev godkendt.
4. Aflæggelse af årsregnskab.:
Jens Abildgaard aflagde årets regnskab. Regnskabet blev godkendt. (Bilag 2)
5. Meddelelser fra DBF v/Henrik Friis.:
Som bilag 3 er vedlagt DBF-repræsentantens ”talepapir”.
Henrik Friis gav en kort orientering om, hvilke tiltag DBF påtænker i det kommende stykke
tid. Desuden fortalte Henrik Friis om, hvorfor dialogen i mellem DBF og DGI blev afbrudt.

Henrik Friis kom med masser af gode forslag til, hvordan vi kan rekrutterer nye
medlemmer og hvordan vi får flere deltagere til vores turneringer.
Blandt andet ved at lave en B-turnering samtidig med a-turnering. Desuden at man som
præmie ude i klubberne kan vinde en billet til en af turneringerne.
6. Meddelelser fra Kreds 4 v/Kim Nielsen.:
Mellemrækken.: Der rykker 2 hold ned fra 3 division samt 1 hold op fra kval.nord, samt 2
hold ned i kval.nord.
Kval. Nord.: Der rykker 2 hold ned fra mellemrækken samt 1 op fra serie 1, desuden rykker
der 3 hold ned i serie 1.
Der er søgt om at få DM i klubhold samt IMP-par til Aalborg Bridgeklub.
7. Indkomne forslag.:
•

Spillesteder fastsætter selv prisen for forplejning i forbindelse med
distriktsturneringer (Pandrup Bridgeklub) Bilag 4.
Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning

•

Spillesteder fastsætter selv prisen for forplejning i forbindelse med
distriktsturneringer. (Pandrup Bridgeklub) Bilag 5.
Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning

•

Online-tilmelding og forudbetaling af turneringstilskud til distriktsturneringer.
(Pandrup Bridgeklub) Bilag 6.
Bestyrelsen blev opfordret til at arbejde videre med dette punkt og komme
med et løsningsforslag senest på næste generalforsamling.

•

Distriktet skal kalde sig Danmarks Bridgeforbunds Distrikt Nordjylland eller DBF`s
Distrikt Nordjylland. (Pandrup Bridgeklub) Bilag 7.
Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning

8. Forslag fra Distriktsbestyrelsen.:
Ingen forslag fra distriktsbestyrelsen
9. Fastsættelse af kontigent til distriktet og fremlæggelse af budget.:

Jens Abildgaard fremlagde budgettet for den kommende sæson.
Ingen kontingentstigning til den kommende sæson.
10. Valg af distriktsbestyrelse og suppleanter for bestyrelsen.:
Jens Abildgaard og Kurt Christensen ønskede ikke genvalg. Michael Ankersen, Keld
Jensen, Kim Nielsen og Rikke Christiansen var villige til genvalg. Alle blev genvalgt.
Karsten Jeppesen (Hobro BK) blev af bestyrelsen foreslået som nyt bestyrelsesmedlem
med henblik på at varetage hvervet som Webmaster. Han blev valgt. Da der kun blev valgt
5 personer ønskede bestyrelsen mandat til at supplere sig med 1-2 personer, hvilket blev
imødekommet af forsamlingen.
11. Valg af revisor og revisorsuppleant.:
Peter Rasmussen (Aalborg BK, BK Nord) blev af bestyrelsen foreslået som revisor. Peter
blev valgt som revisor og Per Frederiksen modtog genvalg som suppleant.
12. Evt.:
Kim Nielsen ønskede belyst, hvilken holdning klubberne har i forhold til, at DBF varslede
en kontingentstigning på 10 kr. Klubberne havde generelt ingen indvendinger.
Kurt Christensen begrundede hvorfor han ikke ønskede genvalg til bestyrelsen.

Referent: Rikke Christiansen

Dirigent: Lars Grinsted

