Generalforsamling i DBf Distrikt Nordjylland
Onsdag d. 14. maj 2013 kl. 19.00
REFERAT

1. Konstatering af stemmetal
Formanden konstaterede hvilke klubber, der er til stede og oplæste
stemmetal
2. Valg af dirigent
Lars Grinsted. Som konstaterede at generalforsamlingen er lovligt
indkaldt.
Peter Rasmussen (revisor) meddelte, at han ikke havde modtaget et
regnskab, så der forelå ikke et revideret årsregnskab. Kassereren fortalte
om baggrunden: Årets første afregningsperiode for mesterpoint i dette
tilfælde sølvpoint er fra 1/1 til 30/4, distriktet havde henvendt sig til DBf
for at få disse tal, med bogholderen var på ferie og kom først tilbage
14.maj, derfor var regnskabet ikke afleverede til revisoren.
Flere mente ikke, at man kunne afholde generalforsamlingen, når der ikke
forelå et revideret regnskab. Der var kritik af at bestyrelsen ikke havde
sendt noget ud tidligere. Om ikke andet, så foreløbige tal.
Generalforsamlingen fortsættes men under den præmis, at der ikke
foreligger et revideret regnskab. Der må efterfølgende indkaldes til en ny
generalforsamling, hvor punkterne regnskab, fastsættelse af kontingent og
valg til bestyrelsen skal behandles.
3. Distriktsbestyrelsens beretning
Kim afgav beretning. Denne er i forvejen udsendt til klubberne..

Han fortalte om forsøget med gratis deltagelse i distriktets turneringer. Der
var fremgang over hele linjen; ca. 70 % højere deltagelse. De konkrete tal
fremgår af den udsendte skriftlige beretning.
Kurser: Der har været afholdt kurser i Bridgecentral-bridgemate samt
bridgelærerkursus.
Hjemmesiden har vakt interesse uden for distriktets grænser.
Onlinetilmelding er implementeret og fra næste sæson foreligger et
betalingsmodul. Ros til Karsten og Keld.
DBf: Kritik af, at flytningen af bridgefestivalen ikke blev vendt med
distrikterne inden beslutning. Vedtægtsudvalg: (Michael og Kim).
Vedtægtsændringerne skal behandles på et repræsentantskabsmøde i juni i
Køge. Der er en række tekniske ændringer, men klubberne opfordres til at
orientere sig om forslaget til nye regler for anvendelse af substitutter, der
ikke er medlem af DBf og ændringer der fjerner kontingentfastsættelsen
samt budget fra dagsordenen til repræsentantskabsmøderne.
Resultater: Der blev nævnt at Tonny Hessel og Albert Nielsen blev
danmarksmestre i seniorpar.
Kommentarer til formandens beretning:
Kurt Als (Brovst) udtalte sig om at fremgangen i deltagerantallet ikke var
noget som kunne bruges til noget da der fx er blevet uddelt gratis mad til et
hold i serie1. Det blev oplyst, at dette skyldtes et ekstraordinært sent afbud
aftenen før turneringsafviklingen.
Martin Hilmer (Aalborg) foreslog, at man i højere grad prøvede at anvende
lørdage, da der er ”mangel” på søndage i turneringskalenderen, fordi DBf
har lagt sig på mange søndage. Mange distriktsturneringer bør desuden
afholdes tidligere.

4. Aflæggelse af årsregnskab v/Michael Ankersen
Behandling af regnskabet venter til næste generalforsamling
5. Meddelelser fra DBF v/ Nis Rasmussen
Nis præsenterede sig selv. Og fortalte om den gode stemning i
hovedbestyrelsen.
Hvad er der sket? Kroen er blevet solgt. Et provenu på ca. 1 mio. Og
flytning til Herlev. Bedre rammer end tidligere.
Der pågår drøftelser om vedtægter:
Tekniske og sproglige ændringer med derudover er der følgende forslag: a)
Mesterpointordningen bliver obligatorisk for alle klubber, b) visse typer af
appeller kan ikke appelleres til HB. c) om substitutter: substitutter findes
ikke i vores vedtægter, så behov for vedtægtsændringer. Hvor mange
gange skal gratister have lov til at spille. Forslaget går på, at man skal have
lov til at deltage 3 gange, derefter skal man løse medlemskab.
Vedtægtsændringer skal besluttes på repræsentantskabsmødet i juni. Der
udspandt sig en kort debat med synspunkter på, hvor stort problemet er i
Nordjylland.
Overskud på en million. Kontingentet foreslås uændret.
Festivalen: Festivalkomiteen fandt det var nødvendig at ændre spillested
pga. kritik af overnatningsmuligheder og begyndende pladsmangel.
Hvorfor Svendborg? Man fik et godt tilbud fra Svendborg. Der blev
efterlyst et regnskab for festivalen. Nis oplyste at det fandtes. Afstanden til
Svendborg (for nordjyder) blev vendt. Nis betvivlede, at afstand til
festivalen havde betydning for deltagelsen.
.
Bridgecentral bliver der brugt penge på. Hvis man har ønsker til hvad
Bridgecentral skal kunne, kan man skrive dem på debatsiden på bridge.dk

DBf /breddeudvalget har ansat klubkonsulenter. Jesper Kragh er ansat for
Nordjylland. Hans opgave kan ses på DBfs hjemmeside.
Der pågår et projekt om at øge medlemstallet og fastholde eksisterende
medlemmer. DBf har tabt 1000 medlemmer på et år. Diskussion om hvad
man kan gøre. Kim refererede til en undersøgelse, hvor man kan se at 50
% af alle nye kursister er forsvundet efter to år.
Kim Nielsen uddybede kritik af flytningen til Svendborg. Kim
kommenterede forslaget om substitutter og oplyste at de foreslåede nye
vedtægter er en lempelse i forhold til de nuværende regler. Om fjernelsen
af budget og kontingent fra dagsordnen til repræsentantskabsmøderne
fandt han det meget problematisk.
Karsten Jeppesen (Hobro/best.) om budgettet som er taget ud
repræsentantskabet. Problemet er, at repræsentantskab ikke kan deltage i
debatten, når man ikke har et budget at kunne diskutere ud fra. Nis: En
flytning af repræsentantskabet er på tale til marts. Karsten: Det løser ikke
problemet for man er stadig langt inde i regnskabsåret, når budgettet skal
godkendes.
Forslag fra salen om at man bør satse på ungdommen. Birte Kjeldsen
(Ravnkilde) fortalte om projekt om bridge på skoler i Ravnkilde og
Haverslev. 2 timer om ugen i næste skoleår. Det bliver et valgfrit fag. DBf
har udarbejdet et komplet materiale til brug i undervisningen i på skolerne.

Bo Blach (BKNord) om flytning til Svendborg: Uenig med Kim i at
beslutningen skulle have været vendt med de 11 distrikter. Regnskab og
budget: Per Frederiksen (Hobro): Løsningen kunne være at lægge
repræsentanskabetsmødet i slutningen af året. Er der overvejelser om
tipsmidlerne?
Nis om Bridgefonden: Ideen er at få testamenter og donationer. Hvem kan
søge: Det er fondens bestyrelse der afgør det. DBf kan ikke blande sig.

Rikke Jørgensen (BKNord): Flytning af pokalkampe. Svaret fra
turneringsarrangøren er en uge og ikke mere. Men hun kan konstatere, at
nogle har fået længere respit. Kan ikke få svar fra DBf om denne
forskelsbehandling. Nis vil spørge den turneringsansvarlige.
Dirigenten takkede Nis. KLAP KLAP KLAP

6. Meddelelser fra Kreds 4 v/ Kim Nielsen
De nordjyske hold har haft en skidt sæson. Positivt at Jens Thomsen hold
rykker op i 3. division. Han orienterede om to appeller i kredsen.

7. Indkomne forslag fra klubber.
Ingen
8. Forslag fra Distriktsbestyrelsen
Forslag om at klubber kan gå sammen om at lave klubpuljer. Da der i sær
syd for fjorden har været problemer for mindre klubber om selv at afholde
puljer. Vedtaget.
Vedtægtsændring, hvor banken har ønsket, at netbank indgår i
vedtægterne. Vedtaget.
9.

Fastsættelse af kontingent til distriktet og fremlæggelse af budget

(Beslutninger under dette punkt udskydes til en ekstraordinær
generalforsamling onsdag den 4. juni 2014)
Michael (best.), gennemgik regnskabet.
Kurt Als (Brovst): Brovst kan ikke bakke op omkring gratis deltagelse.
Hjørring: Kan støtte en svag stigning. Men ikke gratisprincippet.

Telefonomkostningerne er for store. Nogle tekniske kommentarer til
opstilling af regnskabet. Bo Blach: BKNord tilbyder at arrangere ALLE
turneringer for 125 kr. mad + 100 kr til selve turneringen. Men kun hvis
man får alle turneringer. Keld (best.) oplyste, at det ville være imod en
generalforsamlingsbeslutning fra sidste år at give BK Nord alle
turneringerne, idet man besluttede at afholde én semifinale syd for fjorden
og én nord for fjorden.
Kim kommenterede indlæggende: 1200 kr. (telefonpenge er kun et ord, der
er tale om et tilskud/dækning af udgifter). Omkring serie 1, brugte Kim tre
timer, da han var på Sjælland til at ringe rundt.
Kim henviste til første linje i vedtægterne om at distriktet skal fremme
turneringsbridgen. Sammen med levende hjemmesider, bridgelærerkursus
er det gratis initiativ et forsøg på at fremme turneringsbridgen.
De klubber der har aktive formænd i turneringsbridge er også de klubber,
der har mange aktive deltagere. Birte Keldsen roste bestyrelsen for
aktivitetsniveauet og fremme af turneringsbridge.
Flere ytrede sig om kontingentstigning. Nogle ville have uændret
kontingent, andre kunne acceptere en beskeden kontingentstigning blot
den ikke går til ”gratis” deltagelse i distriktets turneringer. Ingen klubber
udtalte støtte til bestyrelsens forslag.
Keld mente at uændret kontingent næppe er realistisk. Alene Svendborg
koster 19.000 kr.
Jørgen Solsig (Hirtshals/best.) : Stor fremgang i klubbens deltagelser.
Mener også at man skal have betalt sin deltagelse i DM finalerne, når man
repræsenterer distriktet. Man ville gerne have mulighed for at i det mindste
semifinaler fortsat kunne være gratis.
Afsluttende: Kontingentfastsættelse udskydes til den ekstraordinære
generalforsamling. Bestyrelsen udarbejder et nyt forslag til budget evt.
baseret på en beskeden kontingentstigning.
10. Valg af distriktsbestyrelse og suppleanter for bestyrelsen

Udskydes til den ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. juni

11. Valg af revisor og revisorsuppleant
Udskydes til den ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. juni

12. Eventuelt
Yvonne Løvschall (Års) spurgte hvorfor BC var blevet så langsom. Martin
Hilmer Jensen sagde at han mente det skyldtes gammel pc,
netværkstilslutning m.m. Opgradering af udstyr havde hjulpet andre steder.

Gert Villumsen
referent

Referat gennemlæst. Det er fint og dækkende.
Lars Grinsted
dirigent

