Regionsmøde, Vendsyssel
Onsdag den 22. maj 2013 – kl.19.00
Brønderslev Hallen, Knudsgade 15.
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Velkomst
Meddelelser fra distriktet
Meddelelser fra klubberne
Klubbernes åbne turneringer 2013-14
Distriktets turneringer 2013-14
- struktur, økonomi m.m.
Kurser og undervisning
Evt., herunder lidt vådt og tørt

Tilstede – bestyrelsen:
Kim Nielsen (formand), Keld Jensen (turneringsansvarlig – par)1, Jørgen Solsig Nielsen
(turneringsansvarlig hold) & Michael Ankersen (kasserer).
Tilstede fra klubber:
Jens Abildgaard Jensen (Sæby), Preben Knudsen (Sæby), Ole Madsen (Hjallerup), Britt Boholt
(Hirtshals), Henning Langbak (BK 1973 - Hjørring), Ulrik Petersen (BK 1973 - Hjørring), Christian
Uldal (Pandrup BK) & Ole Lund (Løgstør BK). Ole Lund er nyvalgt formand i Løgstør Bridgeklub
– Velkommen.
1.
Formanden bør velkommen og da Ole Lund var nyvalgt i Løgstør, fortalte forsamling, hvem de var
og hvilke poster, de havde i klubberne.
2.
Bestyrelsen har konstituerede sig, der har været genvalg i bestyrelsen til Kim Nielsen (formand),
Michael Ankersen (kasserer), Karsten Jeppesen (web-master), Gert Villumsen (nyhedsredaktør),
Jørgen Solsig Nielsen har fået holdturneringer, Keld Jensen er kontaktperson til Tonny Hessel
omkring parturneringer. Ligeledes er Keld Jensen ansvarlige for minialmanakken, så henvendelse
omkring klubbernes sølvpointsturneringer & guldpointsturnering sker til Keld Jensen.
Distriktet har en plan om en folder, hvor man vil fortælle omkring hold & parturneringer i distriktet.
1

Tonny Hessel forsætter som turneringsansvarlig for parturnering (Læs: Åben, Dame, Mix & Senior par), bestyrelsen
har udpeget Keld Jensen, som kontaktperson til Tonny.
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3.
Løgstør Bridgeklub har åbne huse her i sommer, der er tilmelding til Knud Jørgensen. Der var
ønsker fra Hirtshals, Hjallerup & Sæby om afholdelse af semifinale eller en finale. Pandrup ville
også kunne klare en evt. semifinale.
4.
Pandrup Bridgeklub afholder åbent hus i vinterferien (Læs: Bronzeturnering) og traditionen tro også
en sølvturnering i juleferien. Sæby Bridgeklub afholder turnering 2.påskedag. Den afviklede
klubpulje i seniorpar i region center er der uddelt sølvpoint, som om det var en fuld
sølvpointsturnering, det var kun en halv.
5.
Der er i forbindelse med det vedtaget forslag fra Hirtshals bridgeklub & BK – 1973 Hjørring på
generalforsamlingen lagt op til, at der skal afholdes semifinaler i mix & åben par nord og syd for
Limfjorden. De spiller som ikke har mulighed for at deltage i en lokal klubpulje i mix & åben par,
skal have et tilbud om en opsamlingspulje, den bliver placerede centralt, dvs. i Aalborg eller i
nærheden.
Der blev diskuterede en seedning til finalen i åben par af divisionsspillerne, efter en større
diskussion blev der enighed om, at det måtte bestyrelsen godt gøre. Specielt set i lyset af
semifinalen bliver et mere åbent anlæggende uden divisionsspillerne.
Der kan være spillesteder, hvor medbragt mad ikke må medtages. Det skal stå indbydelsen.
6.
Det forventes, at Hadsund Bridgeklub afholder et kursus for klubspillere ved Jes Bank.
Der skulle være en ny version af Bridgecentralen klar omkring 5.juli. Der var et ønske fra klubberne
omkring et udvidet kursus i Bridgecentralen. Det er specielt de ting, hvor der kan være nedbrud.
Der var et ønske fra BK 1973 – Hjørring om et begynderkursus i Bridgecentralen.
Der er tre klubber, som er startet på nye hjemmesider i Wordpress. Det er Aabenraa Bridgeklub,
Hobro Bridgeklub & Vodskov Bridgeklub. Der vil blive lavet en kursusdag, hvor der kan være 5-6
deltager, så kommer Karsten Jeppesen og underviser.
Turneringslederuddannelsen fra DBf mangler modul 3. Så snart der er mulighed for at få
undervisningsmateriale fra DBf til modul 1,2 & 3, så vil der blive afholdt et kursus i det Nordjyske.
Der kan udleveres et kursusbevis efter de tre første moduler.
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7.
På vores hjemmeside kan læses forslagene til DBf repræsentantskabsmøde. Der var en diskussion
omkring forslaget fra Farum Bridgeklub; det var forsamlings opfattelse, at de nødvendige
informationer kunne trækkes ud af Bridgecentralen.
Forslaget fra Frederikssund blev også debatteret; der var enighed for at stemme imod.
Junioraktiviteterne blev ligeledes vendt, der var enighed om, at der skulle ses på
ressourceallokeringen hos DBf.
Ligeledes blev forslaget til nye vedtægter i 2014 diskuterede. Der var enighed om at bordafgiften
var en meget dårlig ide, en af deltager var af den opfattelse at DBf havde opfundet en ny
malkerobot (læs:pengemaskine), hvor indstillingen kun gå en vej.
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