Referat af Generalforsamling i DBF´s Distrikt Nordjylland
Onsdag d. 2. maj 2012 kl. 19.00 i Aalborg Bridgehus
Til stede.:

BK 1973 Hjørring, Brovst BK, Brønderslev BK, Frederikshavn BK,
Hadsund BK, Hirtshals BK, Hjallerup BK, Hobro BK, BK Nord,
Pandrup BK, Ravnkilde BK, Romdrup-Klarup BK, Terndrup BK,
Vestbjerg BK, Vodskov BK, Aalborg BK, Aars BK, Lars Grinsted,
Michael Ankersen, Kim Nielsen, Karsten Jeppesen, Rikke Jørgensen,
Gert Willumsen, Peter Rasmussen og Jeppe Knappe (DBF)

Referat af generalforsamlingen 2012
1. Konstatering af stemmetal.:
Der var 18 klubber tilstede til generalforsamlingen og de 18 klubber havde i alt 75
stemmer.
2. Valg af dirigent.:
Lars Grindsted blev valgt som dirigent. Lars startede med at konstaterer at
generalforsamling er blevet varslet korrekt.
3. Distriktsbestyrelsens beretning.:
Kim aflagde distriktsbestyrelsen beretning. Beretningen blev godkendt.
4. Aflæggelse af årsregnskab ved Michael Ankersen
Årsregnskabet blev fremlagt af MA. Regnskabet blev godkendt og bestyrelsen fik ros for
at komme ud med et overskud.
5. Meddelelser fra DBF ved Jeppe Knappe
Besøg fra DBF af Jeppe Knappe (fremover JK). JK orienterer om at DBF er på vej med
et overskud på 700.000,00 kr. JK fortalte desuden om Asminderød Kro og at DBF har
fået en erkendelse af, at de nu har affundet sig med den. DBF diskuterer i øjeblikket, om
hvad definitionen af et medlem er og om begrebet skal gøres mere flexibelt. DBF er ved
at udvikle et katalog over kurser. På nuværende tidspunkt regner man med at udbyde 10
endags kurser. JK fortalte om, hvorfor DBF er fortaler for et handicapsystem.
Handicapsystemet bliver implementeret i 2013, såfremt det vedtages i DBF´s
hovedbestyrelse(HB). Efter JK orientering blev der bl.a. spurgt ind til hvordan HB i DBf
kunne vedtage, at overtage en privat bridgeturnering i København med en udgift på ca.
220.000kr, eneste ord fra Jeppe var at det var en pinlig beslutning. Der blev spurgt ind til
hvorfor HB undersøger differentieret medlemskab af DBf når nu dette er blevet vendt
og drejet meget grundigt på midtvejsmødet og alle tilstedeværende distrikter mente
ikke, at det var vejen at gå for at få flere medlemmer. Svar må stå hen i det uvisse

6. Meddelelser fra Kreds 4 ved Kim Nielsen.:
Kim Nielsen orienterede om hvordan det går i kreds 4 som dækker jylland og fyn. Det
vil sige mellemrækken og kval-nord. Kim oplyste at det går fremragende for distriktets
hold i kreds4, i kvalnord her er 50% af holdene fra distriktet, i mellemrækken er 30% af
holdene fra distriktet.
7. Indkomne forslag fra klubberne.:
Der var ingen indkomne forslag.
8. Forslag fra distriktsbestyrelsen.:
Bilag 1. forslag omkring fortæring ved distriktets turneringer.
Forslaget blev ved håndsoprækning vedtaget.
9. Fastsættelse af kontingent til distriktet og fremlæggelse af budget.:
(Bestyrelsen foreslår uændret kontingent til distriktet)
Michael Ankersen fremlagde budgettet for næste år. Næste års budget blev vedtaget. Og
kontingentet forbliver uændret.
10. Valg af distriktsbestyrelse og suppleanter for bestyrelsen.:
Den nuværende bestyrelse (Kim Nielsen, Michael Ankersen, Karsten Jeppesen og Rikke
Jørgensen) blev genvalgt og Gert Willumsen blev nyvalgt. Bestyrelsen har fået mandat
til at supplerer sig, hvis muligheden opstår.
11. Valg af revisor og revisorsuppleant.:
Peter Rasmussen blev genvalgt som revisor og revisor suppleant blev Per Frederiksen
12. Eventuelt.:
En konstruktiv snak om hvordan distriktet afholder kval-puljer i de store par-turneringer.
Dette ville blive et af temaerne på de snarlige regionsmøder.
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