Distriktsmøde i Distrikt Nordjylland den 25.februar 2018 kl. 13.00 til 17.00
Deltagere: Repræsentanter fra klubberne i distriktet og distriktsbestyrelsen. Aalborg (Martin Hilmer),
Vodskov (Arne Christensen og Erik Christensen), Terndrup (Svend Pedersen), Ravnkilde (Birte
Kjeldsen), Brovst (Kurt Als), Hobro (Per Frederiksen), Pandrup (Christian Uldahl og Birgith Stokbro),
Hirtshals (Ole Valson og Helle Antonsen), Hjørring (Henning Langbak og Ulrik Pedersen), Sæby (Jens
Abildgaard), Hjallerup (Jørgen Andreasen og ??), Års (Lars Bo Jensen), Støvring (Heidi Lærke
Sørensen), Hals (Mogens Hertoft og Bodil Hovaldt), BK-Nord (Henning Gerner og Bo Blach). Særlig
indbudt Michael Ankersen.
Fra distriktsbestyrelsen var der afbud fra Karsten Jeppesen og Keld Jensen
Hadsund meldte fra grundet sygdom. Fjerritslev Kom ikke
Referent: Bo Blach
Kurt Als, formand, bød velkommen til de mange fremmødte. Kurt fortalte, at hovedtemaet for mødet var,
at drøfte forholdet mellem klubberne, distriktet og DBf. Hensigten var snarere, at få en debat med plads
til mange nuancer, end at nå til enighed.
Dagsorden til temadagen i DBf var udsendt til alle, og ville også være en del af dagsordenen til dagens
møde.
Generalforsamling i distriktet:
Distriktsbestyrelsen planlægger, at afholde generalforsamling fredag den 13.april 2018. DBf holder det
årlige repræsentantskabsmøde (generalforsamling) i weekenden den 21-22 april 2018. Der er tradition for,
at holde generalforsamlingen inden repræsentantskabsmødet. Det giver et problem med vores vedtægter,
fordi der skal udsendes regnskab 14 dage før mødet, men regnskabsåret afsluttes først den 31.marts 2018.
Distriktet fik forsamlingens opbakning til, at tidsfristen måske ikke overholdes år. Kasserer Jørgen
Andreasen lovede, at regnskabet kommer ud en af de første dage i april.
Der var en kort debat om, hvorvidt vi skal flytte generalforsamlingen tilbage til maj måned, eller holde
fast i, at den skal ligge før repræsentantskabsmødet. Per Frederiksen mente, at det er svært med
efterrationaliseringer i stedet for at kunne drøfte på forhånd, vi kunne eventuelt ændre regnskabsåret.
Konklusionen blev, at vedtægterne skal ændres, så der ikke er fast frist for udsendelse af regnskab.
Hold DM:
Der afholdes klubhold søndag den 15.april 2018, i stedet for som tidligere år, i august. Kurt lagde vægt
på, at turneringen skulle være åben for flere deltagere, så den kunne være et sted man kunne prøve sine
evner af. Vi planlægger, at man kan deltage i rækker med 4 borde, hvor det laveste handicap eksempelvis
vil være 25 eller 40. Der er naturligvis fri tilmelding til selve hovedturneringen.
Udvikling af bridgen i Nordjylland:
Michael Ankersen fortalte, om det store arbejde der har været, med undervisning på BBO i konventioner.
Der er blevet udarbejdet materiale til deltagerne før hver session.
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Flere roste initiativet, som Distriktet har bragt videre i DBf regi. Distriktets klubber ser meget gerne, at
undervisningen fortsætter og Distriktet vil bakke op med markedsføring med.
Vi talte om:
- Materiale er vigtigt, så der er noget at trække på
- Gerne 2 dage, eventuelt rullende dage
- Michael sagde, at de gik "død" på ressourcer
- Christian Tylvad er engageret i ungdomsbridge. I skole / ungdomsbridge arbejdes med tilsvarende
undervisning.
- Måske kunne DBf spændes for vognen
- Der er fart på i Norge med brug af BBO, fordi afstandene er så store.
- Skolebridge lave nye videoer til undervisningsbrug – kan ses på You tube
- Michael efterlyste "trailers", til at promovere bridge på TV. Birte fortalte, at der i skolebridge regi
arbejdes med sagen.
Hjemmeside i distriktet
Kurt Als opfordrede alle til, at blive ”abonnent” på nyheder fra distriktet. Henning Gerner fremhævede, at
det er bedre, at medlemmerne selv følger med i invitationer til turneringer på distriktets hjemmeside,
fremfor det alene er klubbernes bestyrelser, som skal formidle det videre
De mange ”nyheder” kunne have præg af ”spam” i den enkeltes mail boks. Kurt sagde, at det er nemt, at
slette mails fra Distriktet, da det overskriften fortæller, hvad det drejer sig om. I
Indbydelsen til dette møde, var sendt direkte til alle klubber per mail, og ikke via distriktets hjemmeside,
da Bestyrelsen ser to niveauer. Det der er til alle og det organisatoriske, som kommunikeres direkte til alle
klubber
Samarbejde i distriktet:
Kurt sagde, at det er bestyrelsens holdning, at vi skal ud over distrikts bestyrelse, når der skal laves
arrangementer. Vi vil gerne samarbejde med de ”ildsjæle” klubber, som har interesse i et enkelt projekt á
lá BBO. Sammen kommer vi meget længere.
Per Frederiksen opfordrede til, samarbejde med Ældresagen.
Kunne vi lave en BBO klub i distrikts regi? Fast spilledag, faste makkere og turneringer, som man kender
det fra klubberne. Vi talte kort om mulighed for to makkere mødes og ”rydder bordet”, men ”hvad sjov
skulle der være ved det” = Enkeltstående turneringer – som sommerturneringer.
Svend Pedersen nævnte muligheden for at deltage i de faste onsdags og søndags turneringer på BBO.
Henviste til net adresse: HAPPY DANES!
Bridgebladet og DBfs økonomi:
Vi rundede fordele og ulemper ved Bridgebladet digitalt versus papir.
Vi talte om:
- Lokale initiativer skal have plads i Bridgebladet
- Svært at være redaktør, når der skal overholdes både budgetter og mål fra DBfs bestyrelse.
- Skal man kunne fravælge bridgebladet i papirudgaven og spar penge?
- Mulighed for, at Bridgebladet sendes til klubberne i stedet for medlemmerne direkte.
- Mulighed for at udgive færre numre per år. Større samspil med elektroniske udgaver.
- Kurt nævnte, at vi i Nordjylland havde tilbudt at hjælpe med implementering af den nye
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Øvrige punkter i stikform:
-

Sociale medier – erfaring blev efterspurgt i Bridge regi.
Birte fortalte, at man arbejder med et K-medlemskab (100 kr.) til børn og unge. Flere nævnte
muligheden for, at ansøge om kommunale tilskud til arbejde med børn og unge.
Mulighed for at melde sig til 3 ugers turneringer og betale DBf kontingent herfor.
Bridgecentral og igen igen overskridelse af tidsfristerne. Samarbejde med Sverige/Norge eller
Holland – må være basis for, at spare penge ved at samarbejde med flere nationer, som bruger det
samme. BBO, handicapsystemet og undervisningsbøgerne blev nævnt, som gode eksempler.

Fri tilmelding:
Bestyrelsen vil gerne afholde Nordjysk kredsmesterskab i dame par og senior par. Den fri tilmelding har
ikke haft den store betydning for tilmelding til senior par, som er afholdt. Faktisk flere deltagere, nok med
en bedre dato i denne sæson�
Ådal forslag:
Direkte valg kræver fremmøde for at få indflydelse. Repræsentanterne fra distriktet kan bringe distriktets
holdning videre. Forslaget blev fremlagt sidste år og blev nedstemt med stemmerne 0 – 19.
Fra Henning Gerner kom forslag om at holde generalforsamling valg til hovedbestyrelsen i forbindelse
med Bridgefestivalen i Svendborg. Der er hovedparten af klubberne repræsenteret i forvejen.
Per Frederiksen ankede over, at der var medlemmer af hovedbestyrelsen, som ikke var forenings
forankrede. Kurt pointerede, at det er et andet problem end det Ådal tager udgangspunkt i. Kurt ser ingen
problemer i, at hvis Nordjylland mener, vi har en god kandidat til HB i DBf, som vi kan samles om i
Nordjylland, er det vel Nordjyllands repræsentanters pligt, at fremme muligheden for, at få vedkommende
valgt.
Hvis distrikterne bliver nedlagt, så er Ådals forslag løsningen. Men der er stemning fra de fremmødte om,
at vi skal bevare den nuværende struktur.
Forslag om flere niveauer i kontingent betaling. Kurt oplyste, at DBf har regnet på, at beregne
kontingentet ud fra antal spilleaftener. Mesterpoint beregnes faktisk på denne måde. Afskaffer vi dem, vil
det betyde, at der er udgifter, der skal dækkes i DBf, med tilsvarende indtægter eller besparelser.
Bridgefestival:
Forslag om, at opgaver i DBf udliciteres, eksempelvis Bridgefestivalen til distrikter med ”det bedste
tilbud”. Eller fordele turneringer mere bredt. De nye holdformer – som eksempel.
Eventuelt:
Kurt rundede af med at spørge, hvad man synes om mødet og om der var interesse for lignende møder i
fremtiden? Der var stor enighed om, det var et godt og konstruktivt møde, med gode muligheder for, at
dele erfaringer. Der var ligeledes enighed om, at Distrikt Nordjylland fremover bør invitere til lignende
møder.
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