DISTRIKT NORDJYLLAND

GENERALFORSAMLING
REFERAT
Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus.

Formand Keld Jensen bød velkommen til ordinær generalforsamling 2009.

1. Konstatering af stemmetal
Følgende klubber var repræsenteret (stemmetal i parentes):
Aalborg BK (7); Aars (3); BK 73, Hjørring (4); BK Nord (8); Brovst (4); Brønderslev (6); Hirtshals
(4); Hjallerup (5); Hobro (4); Løgstør (4); Pandrup (4); Ravnkilde (2) og Sæby (5).
Ingen klubber var repræsenteret ved fuldmagt. Det samlede stemmetal repræsenteret på generalforsamlingen var herefter 60.

2. Valg af dirigent
Kai Brunmark, Pandrup Bridgeklub, blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Samtidig konstaterede dirigenten at generalforsamlingen var både gyldig og beslutningsdygtig.

3. Distriktsbestyrelsens beretning
v/ Keld Jensen
Bemærkninger og spørgsmål:
•
•

Spørgsmål vedr. vedtægter og Kreds 4 (Lars Spejlborg).
Der var adskillige kommentarer til afviklingen af distriktets parturneringer:
o Forslag om at Dame Par og Veteran Par bliver afviklet ligesom Åben Par med fri
tilmelding til distriktsfinalen. Dette forslag vil blive vendt på regionsmøderne.
o Forslag om at afvikle Åben Par og Nordjyske Parmesterskaber forskudt, så spillere
fra Åben Par kan deltage i Nordjyske Parmesterskaber (Henning Gerner).
o Der var kritik af afviklingen af Veteran Par (Henning Langbak). Dette affødte en
kort debat om afholdelse af parturneringer via kvalifikationsturneringer.
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•
•

•

•

o Ros til bestyrelsen for afviklingen af Åben Par med direkte tilmelding (Per Gaunø).
Der blev stillet forslag om at lokale klubmestre skulle præmieres med et gavekort til
deltagelse i Åben Par.
Kommentarer vedrørende TU-leder situationen. Hertil svarede Keld Jensen, at Distrikt
Nordjylland vil betale for videreuddannelse af TU-ledere.
Forslag om kontingentforhøjelse på kr. 10,- pr. medlem. Denne kontingentforhøjelse skulle
anvendes til gratis deltagelse i Åben Par eller Nordjyske Parmesterskaber, hvilket skulle resultere i flere deltagere i disse to turneringer. Der var diskussion af dette forslag, som blev
forkastet. Deltagerprisen blev henstillet fastholdt.
Diskussion af betaling af indskud. Der var forslag om at kvalificerede spillere til DM i
Vingsted selv skal betale indskuddet. Samtidig var der forslag om billigere indskud til kvalifikationsturneringerne.
Kort diskussion af tilmeldingsformen til Vingsted.

Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt.
Bilag 1: Bestyrelsens skriftlige beretning.

4. Aflæggelse af årsregnskab
v/ Jens Abildgaard Jensen
Jens fremlagde det reviderede regnskab med en gennemgang af samtlige poster. De afholdte udgifter til parturneringer er med i regnskabet.
Regnskabet blev godkendt.
Bilag 2: Regnskab for 2008/2009.

5. Meddelelser fra DBF
v/ Tom Nørgaard (Hovedbestyrelsen)
•

DBF’s regnskab viser et underskud på ca. kr. 500.000,-, mens det reelle underskud snarere
er på kr. 900.000,-.
o IT er den største post. Der er brugt mange penge på BridgeCentral og BridgeMate
(ca. kr. 500.000,- mere end budgetteret). Der er nedsat en projektgruppe, som skal få
styr på dette område.
o Omkostninger til personale har været ca. kr. 350.000,- mere end budgettet. Der blev
nævnt en ny redaktør (Henrik Kruse), ny salgschef i sekretariatet samt en vikar ansat
i 3 mdr. til at gennemgå klubbernes og distrikternes vedtægter.
o Endelig har finanskrisen kostet ca. kr. 170.000,-.

•

Store problemer med afhændelsen at Asminderød Kro: Køber sprang fra og bøvl med kommunen (lokalplanen). Det er herefter besluttet, at kroen skal sælges som den er.

•

Kortlægningsmaskine er nu langt om længe klar til salg.
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•

Mål for medlemstal er fortsat på 35.000 på baggrund af, at der er ca. 200.000 aktive bridgespillere i Danmark. Der er forskellige tiltag i gang for at nå dette mål.

•

Samtlige klubvedtægter er gennemgået og tilpasset, så de lever op til kravene fra Danmarks
Idræts Forbund.

•

Der arbejdes på et nyt nordisk undervisningssystem i samarbejde med Norge og Sverige.
Det har den fordel, at det giver en fælles platform på BBO (netværk). Erfaringer fra Holland
viser, at dette skulle medføre en stigende søgning til klubber.

•

Der arbejdes på, at dobbelt medlemskab skal ophøre på en omkostningsneutral måde for
DBF. Der arbejdes på en model med et grundkontingent på kr. 190,- samt kr. 50,- pr. klub.

•

Omkostningerne til eliten vil blive skåret ned med kr. 200.000,-. I den forbindelse blev det
nævnt, at Peter Schaltz er udnævnt til ny sportschef.

•

DBF’s internationale resultater: Junior verdensmesterskab.

•

Bridgefestivalen 2009 i Vingsted blev omtalt. Der har været en stigning i deltagerantallet på
20 % p.a. Vingsted er ved at være for lille – DBF håber på en udvidelse af faciliteterne.

•

Til slut var der ros til klubberne og distriktet.

Der var en stærk kritik af Hovedbestyrelsens håndtering af salget af Asminderød Kro samt af DBF’s
regnskab (Per Frederiksen).
Dirigenten bemærkede, at indsendelse af misbilligelse af regnskabet er en mulighed.
Tom Nørgaard var enig i kritikken, som var berettiget. Han slog fast at der ikke ville ske overvæltning på medlemmerne som følge af det kritiske regnskab. Han mente, at en mulighed for besparelse
kunne ligge i enten at skære i antallet af numre af ”Dansk Bridge” eller i sidetallet.
Ib Lundby mente ikke, at det umiddelbart var en mulighed at skære i antallet af numre på grund af
den foreliggende distributionsaftale. Aftalen lyder på minimum 10 udgivelser pr. år. Derimod kunne
man godt reducere sideantallet.
Per Gaunø mente, at man skulle satse hårdt på at fange de unges interesse for bridge via internettet.
Per Frederiksen anførte, at der var problemer med at bridgecentre ikke opfylder kravet om at være
foreningsbaseret, hvilket blev erkendt af Tom Nørgaard. Problemet skulle være tæt på at være løst.
Bilag 3: Meddelelser fra DBF.

6. Meddelelser fra Kreds 4
v/ Michael Ankersen
Michael omtalte kort det arbejde, som Kreds 4 udfører. Han henviste til Kreds 4’s hjemmeside (link
fra http://www.bridge-nord.dk/), hvor der findes informationer og resultater.
Der skal vælges en ny TUR-ansvarlig, da Michael Ankersen stopper.
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7. Indkomne forslag fra klubber. (ingen forslag)
Ingen forslag indkommet.

8. Forslag fra Distriktsbestyrelsen. (ingen forslag)
Ingen forslag indkommet.

9. Fastsættelse af kontingent til distriktet og fremlæggelse af budget
v/ Jens Abildgaard Jensen
Budgettet blev præsenteret. Det blev oplyst, at budgettet var en fremskrivning af sidste års budget.
Der budgetteres med et overskud på kr. 4.000,-.
Budgettet blev godkendt.
Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent. Forslaget blev vedtaget.

10. Valg af distriktsbestyrelse og suppleanter for bestyrelsen
Følgende blev foreslået og genvalgt:






Keld Jensen, Hobro Bridgeklub
Kurt Christensen, Pandrup Bridgeklub
Jens Abildgaard Jensen, Sæby Bridgeklub
Michael Ankersen, BK Nord
Jakob Dybkjær, Brønderslev Bridgeklub

Nyt medlem af bestyrelsen blev
 Kim Nielsen, BK Nord
11. Valg af revisor og revisorsuppleant
Både revisor og revisorsuppleant blev genvalgt:
 Jens Thomsen (revisor)
 Per Frederiksen (revisorsuppleant)
12. Eventuelt
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Der blev uddelt ros til Ib Lundby for et godt medlemsblad.
Kai Brunmark stillede følgende forslag til hjemmesiden: Udarbejdelse af en chatside eller søgning
af nye medlemmer.
Keld Jensen opfordrede klubberne til at finde passende kandidater til uddelingen af distriktets
æresnål samt diplom.
Keld Jensen bad klubberne om at huske at give besked om egne turneringer, samt at lægge billet ind
på afviklingen af distriktets turneringer.

Jakob Dybkjær
Referent

Kai Brunmark
Dirigent
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