Referat af generalforsamling
Torsdag d. 3/5-13

Dagsorden.:
1. Konstatering af stemmetal
2. Valg af dirigent
3. Distriktsbestyrelsens beretning
4. Aflæggelse af årsregnskab v/Michael Ankersen
5. Meddelelser fra DBF v/Henrik Friis
6. Meddelelser fra Kreds 4 v/Kim Nielsen
7. Indkomne forslag fra klubber
8. Forslag fra distriktsbestyrelsen (ingen)
9. Fastsættelse af kontingent til distriktet og fremlæggelse af budget (uændret kontingent til
distriktet)
10. Valg af distriktsbestyrelse og suppleanter for bestyrelsen (bestyrelsen foreslår Jørgen Solsig
Nielsen)
11. Valg af revisor og revisorsuppleant
12. Eventuelt
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Tilstede.:

BK af 1973 Hjørring, Brønderslev BK, Hadsund BK, Hirtshals BK, Hjallerup, Hjerter

Es Skagen, Hobro BK, Bridgeklubben Nord, Pandrup BK, Ravnkilde BK, Romdrup-Klarup BK,
Sæby BK, Terndrup BK, Vestbjerg BK, Vodskov BK, Aalborg BK, Aars BK
Kim Nielsen, Michael Ankersen, Gert Willumsen, Karsten Jeppesen, Rikke Jørgensen, Lars
Grindsted samt rep. Fra DBf Henrik Friis.
Punkt 1.:
Konstatering af stemmetal. 17 klubber var repræsenteret ved generalforsamlingen, hvilket betød at
der i alt var 75 stemmer.
Punkt 2.:
Lars Grindsted blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt varslet
Punkt 3.:
Formand Kim Nielsen aflagde distriktsbestyrelsens beretning. Web-master KJ gennemgik ganske
kort distriktets hjemmeside. Bestyrelsens beretning blev godkendt.
Punkt 4.:
Michael Ankersen gennemgik regnskabet som landede på et lille overskud i stedet for det
budgetterede underskud på 6000 kr. Regnskabet blev godkendt.
Punkt 5.:
Henrik Friis(H.F.) var repræsentant for DBF. Han fortalte bl.a. om det nye handicap system som får
debut under sommerens bridgefestival i Vingsted. Desuden er DBf ved at oprette en fond hvor bl.a.
testamenterede midler kan indsættes. Turneringslederkurserne er nu blevet opdelt i moduler,
således man ikke behøver at tage kurset over en hel weekend. I DBf arbejdes der stadigvæk på, at
man kan komme ind unde DIF. Der har været afholdt et kort møde i mellem DBf og DIF. Så der
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forhandles stadigvæk. DBf vil på repræsentantskabsmødet fremlægge et debatemne om at afskaffe
bronze/sølvpoint afgiften og i stedet indfører bordafgift. DBf har afholdt junior EM. For at
synliggøre bridgen bedre, er der i DBF ansat en kommunikationskonsulent. Man har i DBf
konstateret, at de steder hvor der er eftermiddagsbridge er også de klubber som øger deres
medlemsantal. Dette skal måske ses i lyset af, at gennemsnitsalderen er relativ høj, og at de ældre
mennesker ikke er glade for at komme ud om aftenen. Der er foretaget en pilotundersøgelse fra
DBf, som bl.a. viser at at flertallet af bridgespillere har nok i, at spille i egen klub, og ikke har stor
interesse i at deltage i distrikternes turneringer, om det har noget med gennemsnitsalderen at gøre
står hen i det uvisse. DBf vil på repræsentantskabsmødet foreslå at man forhøjer prisen på
mesterpoint og at kontingentet forbliver uændret.
Der blev fra flere sider spurgt ind til om DBf havde helt styr på om alle foreningens klubber, især
nogle bridgecentre i København, reelt var foreninger, H.F. mente nok at det var tilfældet, der blev
også spurgt ind til om DBf havde set et referat fra centrenes generalforsamlinger uden at dette blev
besvaret. Der blev spurgt ind til hvorfor prisen på mesterpoint skulle stige, svaret fra H.F. stod hen i
det uvisse. H.F. blev spurgt om den nye kommunikationskonsulent stilling var en fast stilling, H.F.
svarede at det var planen. Fra Hirtshals blev der spurgt ind til regenskab for CBI, H.F. svarede at det
ikke var færdigt, men det ville ligge under de 220.000kr som var afsat som maks. underskud.
Punkt 6.:
Kim Nielsen orienterede om Kreds 4. Kim Nielsen og Michael Ankersen har repræsenteret distriktet
på Kreds 4´s årsmøde. Kim Nielsen gennemgik resultaterne i Kreds 4. På grund af manglende
resultater i kreds 4, forventes det, at Distrikt Nordjylland kun får en spillerunde i kval.nord i den
kommende sæson. Kim Nielsen påpegede problemet med at uddanne turneringsledere på højere
niveau. Når Distriktet afholder Kreds4 weekender, skal der hentes en kompetent turneringsleder fra
Herning. Distrikterne i Kreds 4 har nu igen problemer med planlægning af deres turneringer i den
kommende sæson, da man fra DBf ´s side har igen valgt, at lægge divisionsweekenderne sammen
med pokalturneringen. Problemet er at Kreds4 plejer at have samme spilledag som divisionerne for
at få bedre plads i kalenderen. H.F. lovede at se på det.
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Punkt 7.:
Der var indkommet et forslag fra Hjørring BK og Hirtshals BK omkring planlægning og udførelsen
af distriktsturneringerne . Som det var blevet klubberne gjort bekendt var forslaget indkommet for
sent. Men da ingen af de tilstedeværende klubber, havde nogle indvendinger, blev forslaget
behandlet. Forslaget gik ud til skriftlig afstemning. Det blevet vedtaget med stort flertal.
Punkt 8.:
Ingen forslag fra distriktsbestyrelsen.
Punkt 9.:
Michael Ankersen fremlagde budgettet for 2013/2014 med et underskud på ca. 16000kr. I budgettet
var iberegnet de 19.000,00 kr. som DBF har bevilliget distriktet. Budget forslaget fra
distriktsbestyrelsen blev efter lidt diskussion godkendt.
Punkt 10.:
Rikke Jørgensen valgte efter eget ønske at trække sig fra distriktsbestyrelsen. Jørgen Solsig Nielsen
fra BK 1973 Hjørring og Keld Jensen fra Hobro BK blev valgt ind i bestyrelsen. Kim Nielsen,
Michael Ankersen, Gert Willumsen og Karsten Jeppesen ønskede alle genvalg og blev genvalgt.
Punkt 11.:
Peter Rasmussen vil gerne fortsætte og blev genvalgt som revisor. Per Frederiksen fortsætter som
revisorsuppleant for Peter Rasmussen.
Punkt 12.:
Rikke Jørgensen blev takket for hendes arbejde i bestyrelsen. Peter Rasmussen og Lars Grindsted
blev ligeledes takket for deres arbejde.
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