Bestyrelsens beretning 2008-09
Distrikt Nordjylland

Sidste års aflæggelse af beretning sluttede med et tillæg, hvor bestyrelsen redegjorde for vores
version af de såkaldte ”sager”, vi havde haft kørende med DBF de foregående år – ”revisorsagen”
og ”sagen omkring Lønsumsafgift”. Afslutningsvis gjorde vi det klart, at det var vores afsluttende
indlæg for begge sager, og at de IKKE ville blive taget op igen på vort initiativ.
Det blev de heller ikke, men revisoren kom til debat på det efterfølgende Repræsentantskabsmøde
på andres initiativ, og resultatet blev denne gang, at HB forpligtede sig til at fremkomme med
forslag til nye firmaer i det kommende år. Det forventes derfor at der vælges ny revisor på det
næste Repræsentantskabsmøde (13-06-09).
Kort efter sidste generalforsamling opstod der igen debat om DBF på Netbridge.dk. Da det af nogen
kunne tolkes derhen, at Distrikt Nordjylland var på banen igen, foreslog en række klubber i
Vendsyssel (på regionsmødet hér), at vi kom med en udtalelse, der udelukkede dette, hvilket vi
imødekom.

Vedtægter
Sidste år vedtog vi et sæt reviderede vedtægter, der efterfølgende skulle godkendes af forbundet.
Lettere forsinket skete indsendelsen d. 9. august. Da vi jo er et besindigt folkefærd (og i en periode
havde glemt denne ”ekspeditionssag”), havde vi ikke så travl med at rykke. Det blev dog
nødvendigt inden godkendelsen forelå i begyndelsen af april ! Samtidig modtog vi en række forslag
til ændringer / forbedringer i stil med de forslag, mange klubber har modtaget tidligere på året, men
grundet det sene tidspunkt har vi overladt vurderingen af forslagene til den kommende bestyrelse.

Planlægning
Første opgave efter generalforsamlingen var konstitueringen, som forløb ganske udramatisk, idet
det nye medlem Jakob Dybkjær overtog posten fra det udtrådte medlem (Henning Langbak) som
sekretær.
Dernæst var det tid for de 3 regionsmøder, hvor der er input for både klubber og distrikt. Der kom
ikke de store revolutionerende ting frem, men det vigtigste med møderne er også at få en bedre
føling med, hvad der rører sig af ideer og aktiviteter i regionerne og distriktet. Vi kommer tættere på
hinanden og får en langt bedre snak om konkrete ting m.m., end man kan gøre i dag, så her er der
ingen planer om ændringer.
Et af de ting vi får indblik i på regionsmøderne, er behovet for undervisning og kurser. Der var ikke
behov for de store ting, hvorfor aktivitetsniveauet har været lavt. Der har været afholdt et kursus i
Bridgemate samt de – efterhånden traditionelle – undervisningsdage for mere eller mindre øvede

klubspillere i Hjørring og Hadsund med Jes Bank – og ganske som vanligt udtrykte deltagerne stor
tilfredshed.
En af sommerens vigtigste opgaver er at få lavet Minialmanakken og hvad deraf kommer. Den skal
jo gerne ligge klar til sæsonstart, hvilket kræver at alle oplysninger er indhentet. Dels datoer fra
klubberne med deres eksterne aktiviteter og dels fra distriktet selv. Det kaster jo så igen den opgave
af sig, at alt skal være planlagt senest i begyndelsen af august. Selv om mange – måske de fleste –
bruger hjemmesiden til at finde oplysninger, vil vi forsat lave den trykte udgave. Det er et godt lille
værk at have hængende på opslagstavlen derhjemme eller i klubben.

Turneringer
Turneringsmæssigt har konceptet næsten været som de tidligere år:
Parturneringer:
Kvalifikationspuljer i spredt udover distriktet i Veteran, Dame og Mixed Par.
Som noget nyt var der i år fri tilmelding til finalen i Åben Par, hvilket har været et ønske fra
elitespillerne, som jo er de dominerende denne disciplin. Sideløbende blev der så lavet en ”lightudgave” af turneringen kaldet Nordjyske Parmesterskab. Dette er et forsøg på at imødekomme de
spillere der gerne vil spille Åben Par, men som føler sig som kanonføde når de kommer til
semifinalerne og finalen, idet det jo er hér langt hovedparten af den nordjyske top deltager.
Turneringen kom ikke så godt fra start som vi havde drømt om, men der blev afviklet
kvalifikationspuljer og en finale, der desværre blev reduceret til 15 par pga. en række afbud– men al
begyndelse er jo svær. Første ”frie” finale i Åben Par havde deltagelse af 22 par, hvilket naturligvis
godt kunne være flere, men som absolut må betegnes som godkendt. Stiger deltagerantallet vil
turneringen blive udvidet til 2 dage.
Mixed Par er for øjeblikket det store hit i Nordjylland – det er her der er absolut flest deltagere. Der
var 7 kvalifikationspuljer med > 80 par, 2 semifinaler med 20 par i hver og en finale med 20 par.
Dame Par var reelt ved at gå i opløsning sidste år, og det har da heller ikke været den store succes i
år, men en lille fremgang blev det dog til det var reelt muligt at afholde flere kvalifikationspuljer og
en finale med 16 par.
Veteran Par fortsætter nedturen, og hvis ikke den stopper ryger deltagerantallet ned under Dame
Par. Dette er for os det helt store mysterium – antallet af potentielle deltagere taget i betragtning.
Der blev dog stadig afviklet kvalifikationspuljer og en efterfølgende finale med 18 par.
Strukturen for parturneringerne vil igen i år blive et punkt til regionsmøderne.

Distriktets afdeling af DM for Begyndere og Klubspillere blev afholdt i Hjørring. Deltagerantallet
var absolut tilfredsstillende med 20 begynderpar og 10 klubspillerpar. Resultatmæssigt blev det på
landsplan til 2 1. pladser og flere andre gode præstationer.

Holdturneringer
Holdturneringsmæssigt fortsætter tendensen vi har set de tidligere år. Det tidligere serie 2 – det
nuværende Vinterhold er stille og roligt ved at forsvinde. Tidligere har der været spillet 3 steder
med én eller flere grupper. Nu er der kun ét sted tilbage. Skal vi give et bud på hvorfor, er
turneringen nok blevet offer for den store turneringstæthed vi har i distriktet. Med 15-20 klubber der
afholder åbne parturneringer, distriktsturneringer for par i 4 rækker med 1, 2 eller 3 led, 4 klubber
der afholder sommerhold og et hav af Åbne Huse – mæthedsgrænsen er nok nået og noget bliver
siet fra.
Serie 1 – kvalifikationsturneringen til Jysk-fynsk Holdturnering: Det så godt ud først på sommeren
– i vores optimistiske stunder kunne vi tælle op til 8 potentielle hold, men så gik der afbud i tingene.
Der var flere tilfælde af afbud højere oppe i hierarkiet og virkningerne heraf rakte langt ned, og så
endte vi med de sædvanlige 4 hold. Set fra den lyse side er det det næststørste antal i Kreds 4,
hvilket dog nok ikke skal få os til at prale.
Klubhold skulle have været afholdt 2. maj, men er foreløbigt udsat til slutningen af august, da der
kun var 3 tilmeldte hold, hvilket er en tangering af bundrekorden. Også et emne til debat på
regionsmøderne.

Hjemmeside
Hjemmesiden er også i år blevet redigeret af Kurt Christensen, der igen har lavet et solidt stykke
arbejde. Opdateringerne er sket løbende og til tiden og konceptet med ”keep it simple” er blevet
fortsat. I Nyhedsbrevets fravær er der kommet lidt flere meddelelser på forsiden, nogle billeder
m.m., dog uden at sætte overskueligheden over styr.

Nyhedsbrevet, og glæden ved frivilligt arbejde
Nyhedsbrevet har stort set været fraværende i det forløbne år.
Bestyrelsen har igen bestået af 5 personer – den sidste endda først hevet ind lidt efter
Generalforsamlingen sidste år efter et ultimatum fra de valgte 4 medlemmer. 5 er absolut det
minimale antal for at holde ”forretningen” kørende. Skal dét aktivitetsniveau, vi gerne vil have,
opretholdes, kræver det flere folk! Da opgaverne til det forløbne år var fordelt, stod det klart, at
skulle Nyhedsbrevet holdes i gang, ville det kræve det samme som de foregående 1 til 2 år – et
konstant pres.
Frivilligt arbejde skal være en fornøjelse. Der kan være tider, hvor der skal gives en ekstra skalle –
måske også på tidspunkter, hvor man ikke rigtigt ”gider”, men man gør det alligevel, fordi det har et
formål og fordi det på andre tidspunkter er sjovere. Byrden skal ikke være så stor, at den er kilde til
evig stres og en konstant følelse af at være under pres. Man skal ikke konstant være bagud, eller
hænge fast med det yderste af neglene.
Arbejder man for længe på den måde, kommer der et tidspunkt hvor man har fået nok. Uanset
tidspunktet og uanset konsekvenserne bliver det pludseligt fristende at kaste det hele fra sig og

flygte skrigende ud af døren. Året før fungerede vi på den måde, og det gik, men vi var tæt på at
køre trætte.
Det var min vurdering, at tog vi et år mere den facon, var det så absolut ikke sikkert, at bestyrelsen
ville blive siddende året ud. Som formand for bestyrelsen og en af de ansvarshavende for
Nyhedsbrevet lod jeg det derfor bevidst nedprioritere. Jeg ved, at det har resulteret i et lavere
informationsniveau på nogle områder, og det er naturligvis ikke tilfredsstillende, men til gengæld
har jeg ikke set træthedstegnene fra sidste år, og det har bekræftet mig i, at det var den rigtige
beslutning. Om der i den kommende sæson bliver taget det samme valg, ved jeg ikke – det
afhænger af antallet af bestyrelsesmedlemmer og den mængde arbejde, de har mulighed for at
levere. Nogle gange kan 7 levere mindre end 5 – nogle gange kan én person levere det samme som
3 andre – vi har forskellige muligheder. Det skal ikke være sådan, at man kun kan vælges, hvis man
på forhånd garanterer, at kunne levere en stor, stor indsats. Alle, der føler de kan levere noget, skal
kunne vælges uden efterfølgende at føle sig ”fanget”, og så må Generalforsamlingen formå at vælge
en tilpas stor bestyrelse, der kan løfte de opgaver, man forventer udført.

Bestyrelsens arbejde som sådan er forløbet, som det plejer. Vi har holdt et passende antal møder,
hvor beslutningerne er blevet taget og opgaverne fordelt, hvorefter vi har forventet af hinanden, at
vi har løftet de opgaver og forvaltet det ansvar, vi har fået. Vi holder hinanden informeret om vort
arbejde via mail. Skulle der opstå behov for at høre de andres mening eller tage en beslutning, der
ikke kan afvente det næste møde, foregår det også per mail. Det er stort set forløbet tilfredsstillende.
Bevares - der har været lidt uoverensstemmelser, men det forekommer jo i selv de bedste familier.
Et af den nuværende bestyrelses styrker er, at vi trods forskelligt syn på tingene altid kan tage en
beslutning, og at vi respekterer hinanden nok til altid at bøje os for flertallet, indrømme en fejl og
give, modtage og respektere en undskyldning. Bølgerne kan gå højt, men det ender altid med roligt
vand igen.

Kreds 4
Vi har igen i år så rigeligt ydet vores bidrag til Kreds 4 arbejdet, men det vil blive nærmere berørt
under et andet punkt på dagsordenen. Det skal dog nævnes, at vi for et par år siden besluttede at
arbejdet i Kreds 4 trængte til en kraftig strukturering. Alt for meget var overladt til indforståethed,
tilfældigheder og ”for-godt-befindenhed”. Når man kritiserer, må man også være klar til at forbedre
tingene – det har vi så gjort. Det arbejde er nu næsten afsluttet og det forhøjede aktivitetsniveau
sænkes nu igen.

Medlemstal
Sidste år kunne vi meddele, at vi for første gang i mange år havde mistet en klub (Mariager BK,
grundet ophør), men heldigvis kunne vi allerede i efteråret sige velkommen til en ny klub (Skørping
BK).
Det samlede medlemstal er faldet en smule, hvilket falder samme med tendensen på landsplan. Vi
er dog nådigt sluppet hidtil.

Æresnål
Distriktets Æresnål og diplom er endnu ikke uddelt i indeværende år.

Bridgemæssige resultater
Traditionen tro slutter beretningen med en gennemgang af årets resultater:
Distriktsmestre i Parturneringer:
Dame: Elly Berthelsen (Pandrup) – Birthe Jespersgaard (Hirtshals)
Veteran: Inge Lis Christensen – Ole Beltoft (BK 1973, Hjørring)
Mixed: Melanie Tylvad – Kristian Tylvad (BK Nord)
Nordjyske Parm.: Bente Pedersen – Christian Uldahl (Pandrup)
Åben Par: Jesper Kragh – Albert Mylius Nielsen (BK Nord)
(i Vestjylland: Annette Bjørn Jensen i Dame Par)

DM generelt: Vi genvandt ca. det samme antal pladser; de blev blot lidt omfordelt så Mixed Par nu
har den største deltagelse.
DM i Åben Par: Freddi Brøndum (Brovst) – Steen Schou (Østjylland)
Holdturneringer:
Serie 1: Erik Hermansen – Leif Rasmussen – Annette Bjørn Jensen – Jesper Kragh (BK Nord)
Oprykning fra Mellemrækken til 3. division: Søren Jørgensen, Hobro (Brian Nielsen, Arne
Moesgaard, Hans Nielsen)
Distriktsmesterskabet for klubhold: ikke afviklet endnu
Hold i øvrigt: Lige ved og næsten:
Oprykningspil fra serie 1: 2. plads
Kval Nord: 2. plads og efterfølgende nederlag i opr. Kampen
Mellemrækken: Ekstra oprykningskamp (endnu ikke afviklet)
3. division: 2. plads og efterfølgende nederlag i opr. Kamp
1. division: 5. plads og dermed næsten i slutspillet

Pokalturneringer: Slået ud i kvartfinalen og dermed næsten i slutspillet
DM for klubber: Nr. 4 og dermed næsten på podiet
Juniorer: Repræsentanter på et hold i både A og B finalen: 2 x 2. plads.
(i A-finalen var deltageren Morten Klug der også i år har været på U-landsholdet. I B-finalen var
det Rasmus Jepsen der i år har været på Skolelandsholdet)

Som en trøst kan det nævnes at i 1. division havde vi en ”second chance” i form af Freddi Brøndum
på Steen Schous hold, og hér lykkedes det ! DM-guld.
Dvs. at vi lige p.t. har en nordjysk spiller som regerende Danmarksmester for både par og hold !!

På bestyrelsens vegne

Keld Jensen
formand

