Referat af Distrikt Nordjyllands generalforsamling 6. maj 2015.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Konstatering af stemmetal
2. Valg af dirigent
3. Distriktsbestyrelsens beretning
4. Aflæggelse af årsregnskab
5. Meddelelser fra DBF
6. Meddelelser fra kreds 4.
7. Indkomne forslag fra klubber.
8. Forslag fra distriktsbestyrelsen
9. Fastsættelse af kontingent til distriktet og fremlæggelse af budget.
10. Valg af distriktsbestyrelse og suppleanter for bestyrelsen.
11. Valg af revisor og revisorsuppleant.
12. Eventuelt

Bo Blach byd generalforsamlingens deltagere velkommen og særlig velkomst til Ole Raulund, DBF`s hovedbestyrelse.
Ad. 1 Formanden konstaterede hvilke klubber, der var til stede og oplæste klubbens stemmetal. 16 klubber deltog.
Ad. 2 Valg af dirigent
Bo Blach foreslog på vegne af bestyrelsen Vilhelm Christiansen som dirigent. Vilhelm Christiansen blev valgt.
Han takkede for valget og indledte mødet med at konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og
spurgte efterfølgende, om der var et revideret regnskab. Herefter fik Bo Blach ordet for at aflægge Bestyrelsens
beretning.
Ad. 3 Distrikts bestyrelsens beretning.
Bo fremlagde bestyrelsens beretning. Beretningen opsættes på hjemmesiden.
Karsten Jeppesen, bestyrelsesmedlem kom med indvendinger om tidspunkt for beretninges fremkomst ved
bestyrelsesmødet og tog afstand fra hele indlægget vedr. hjemmesiden Karstens synspunkter blev suppleret af
Keld Jensen. Den øvrige bestyrelse stod inde for hele beretningen.
Kim kommenterede hjemmesidens kvalitet og informationsniveau, han mente hjemmesiden er ok; men fandt at
informationsniveauet kunne forbedres. Flere andre kommenterede hjemmesidens kvalitet og informations
niveauet.
Placering af Distriktets turneringer kritiseredes. Alle er enige om, at par turneringer bør være afviklet inden april
måned. Kim nævnte nedgangen i antallet af deltagere i par turneringerne og spurgte, hvad vil man gøre ved det?
Brønderslev spurgte til klubkonsulenter, deres arbejde og hvordan klubberne kunne bruge dem.
Rikke Jørgensen forklarede om klubkonsulent ordningen og dens funktioner.
Bo Blach nævnte, at ordningen ville blive drøftet ved Distriktets møder med klubberne i forsommeren.
Ad. 4 Aflæggelse af årsregnskab.
Jens gennemgik det reviderede regnskab. Regnskabet sluttede på trods af en nedgang af deltagere i distriktets
turneringer med et pænt overskud. Kassereren forklarede kreditorposter: Med skyldigt beløb til DBF fra sidste års
regnskab i forbindelse med Bridgelærerkurset pga. ikke modtaget regning. Skyldige beløb i forbindelse med
afviklingen af Mix-par- og Åben-par turneringerne.
Regnskabet godkendt.
Ad. 5 Meddelelser fra DBF
Ole Raulund fra DBF´s hovedstyrelse orienterede.
Året der gik gav DBF overskud 300000 kr.
DBF budgetterer i 2015 med et underskud på 200000 kr.
Trods det har repræsentantskabet fastholdt et uændret kontingentet
I det forgangne år har der været en Medlemsnedgang på 18 medlemmer.
Repræsentantskabsmøde ny formand Nis Rasmussen, Bramming. Bestyrelsen består herudover af Bo Munch,
Køge. Anne Lauritsen, Turø, Michael Fiorini, Ole Raulund, København og Anna von Lowzow, Randers.
Herefter fortalte Ole Raulund om forbundets projekter:

Størsteprojekt ”Medlemsprojekt” går ud på at skaffe flere medlemmer. Målgruppen er primært +-55 årige. DBF
vil lave særlige tiltag forskellige steder i landet. Projektet går i luften i 2016.
Pejlemærke for hvor der sker noget. Kan være, hvor sælges meget bridgemateriel.
Sundhedsprojekt ”Hvad er det gode liv” spørgeskemaundersøgelse forestået af en forsker fra Sydjysk
universitet. Resultatet af undersøgelsen kommer i efteråret.
Skolebridge projekt: Tovholder i DBF Trine Binderkrans ca. 300 elever har været i gang med introforløb. 200 i
gang med et længere forløb. I Nordjylland Birthe Kjeldsen, Ravnkilde.
Dansk Bridgefestival flyttet til Svendborg. Godt liv i byen. Underskud 2014 ca. 200000 kr.
CBI-turneringen underskud på 150000 kr. Ole nævnt Distrikternes deltagelse via klubsølv.
Vigtigheden af træning for vores bedste spillere. Styrker DBF´s internationale relationer og medfører at danske
spillere bliver inviteret til store turneringer i udlandet.
Ole omtalte Bridgecentral, handicapmodul og forbedringer heraf. Nye tiltag såsom DM i Mix-hold, DM i
Senior-hold og den nyligt afholdte Handicapturnering
Kim spurgte til handicapsystemet. CBI underskuddet. Hvorfor lave en film på engelsk. Skal vi markedsføre
bridgen i udlandet.
Ad. 6 Meddelelser fra Kreds IV
Bo Blach henviste til sin beretning. Og Kreds IV hjemmeside.
Rikke Jørgensen omtalte at det var svært at komme i kontakt med Kreds IV´s turneringsarrangør.
Michael Ankersen påpegede at Kredsens arrangør fik fast honorar.
Ad. 7 Indkomne forslag fra klubber i Distriktet.
Ingen forslag
Ad. 8 Indkomne forslag fra bestyrelsen.
Ingen forslag
Ad. 9 Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af budget.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent kr. 20.-/ medlem.
Deltagergebyr i Distriktets parturneringer kr. 100,-/ deltager
Deltagergebyr i Distriktets holdturneringer kr. 400,-/hold
Kontingent og deltagergebyr blev vedtaget.
Bestyrelsens budgetforslag blev fremlagt
Ad. 10 Valgt distriktsbestyrelse og suppleanter for bestyrelsen.
Mathias foreslog Lisbet Andersen, Vodskov, Keld foreslog Birthe Kjeldsen, Ravnkilde
Nyvalg Lisbeth Andersen, Birthe Kjeldsen, genvalg Bo Blach, Mathias Bruun, Keld Jensen,
Karsten Jeppesen og Henning Langbak. Jens Abildgård ønskede ikke genvalg.
Ad. 11 Valg til revisor og revisorsuppleant.
Bestyrelsen foreslog genvalg af såvel revisor som revisorsuppleant.
Genvalg af Peter Rasmussen, revisor og genvalg af Kurt Als revisorsuppleant.
Ad. 12 Eventuelt.
Mathias orienterede om parturneringerne og foreslog, at man i det kommende år havde direkte tilmelding til alle
parturneringer, ville der pga. stort deltagerantal være behov spilles en semifinale evt. i samme weekend som
finalen.
Kommentarerne fra klubberne peger i retning af forbedring af informationsniveauet. At distriktet er ude med
invitationerne i god tid. At parturneringer er afviket inden udgangen af marts. Bestyrelsen lovede bedre
information og forenklet hjemmeside.
At parturneringerne ikke falder i weekends sammen med klubbernes åbne turneringer. I fald det ikke kan undgås
tilrettelægges distriktets turnering på dagen før/efter klubbens åbne turnering (lørdag/søndag).
Henning Mejlholm, Pandrup sluttede med at fortælle om sin tilgang til vores dejlige sport.

Bo Blach sluttede generalforsamlingen af med at takke Ole for et inspirerende indlæg fra DBF, Jens for veludført
kasserer job og dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.

Vilhelm Christiansen
Dirigent

Henning Langbak
Referent

