Danmarks Bridgeforbund
Hørkær 32B
DK – 2730 Herlev
Telefon +45 48 47 52 13
E-mail: dbf@bridge.dk

Referat af Repræsentantskabsmøde i Køge d. 21. april 2018
Deltagere:
København:
Nordsjælland:
Østsjælland:
Vestsjælland:
Bornholm:
Storstrøm:
Nordjylland.
Østjylland:
Vestjylland:
Sydjylland:
Fyn:

Ole Raulund (også HB-medlem)
Henrik Sattrup, Henning Mikkelsen, Ole V. Larsen
Per Egelund, Søren Pirmo
John Maagaard, Ib Larsen
Gorm Christensen
Inge Smith Nielsen, Olaf Johansen
Kurt Als, Birte Kjeldsen
Torsten Ørhøj, Jonna Laursen
Niels Andreasen
Sus Vang, Lars Andersen
Jane Norgren, Inge Lind Sørensen

Hovedbestyrelsen:

Nis Rasmussen
Nell Rindahl
Ole Raulund
Bo Ulrik Munch
Anne Lauritzen

Gæster:

Mikkel Nøhr (Dirigent)
Niels Fensbo
HK Sørensen
Hasse Vinter
Knud Christensen
Charlotte Fuglsang (ref)
Jeppe G Knappe
Louise Pedersen (ref)

Formand, Nis Rasmussen bød velkommen til både repræsentanter og gæster. Repræsentantskabsmødet blev indledt med at mindes Hans Kongelige Højhed Prins Henrik, der afgik ved døden den 13. februar 2018, og som i en årrække var protektor for Danmarks
Bridgeforbund.
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Repræsentantskabsmødet blev herefter gennemført med følgende dagsorden:

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Hovedbestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Fastsættelse af antal hovedbestyrelsesmedlemmer, jf. § 7.2
7. Valg af formand/næstformand for hovedbestyrelsen, skiftevis hvert andet år
8. Valg af yderligere medlemmer af hovedbestyrelsen
9. Valg af professionel revisor
10. Valg af kritiske revisorer, jf. § 8.3
11. Eventuelt

1. Valg af dirigent
Nis Rasmussen foreslog Mikkel Nøhr som dirigent. Mikkel Nøhr takkede for valget og præsenterede sig selv. Dirigenten indledte mødet med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var varslet rettidigt. Dirigenten konstaterede herefter, at der var 18 stemmeberrettigede til stede.
Endelig opfordrede didigenten til, at også gæster havde taleret på mødet, hvilket repræsentantskabet tilsluttede sig.
2. Hovedbestyrelsens beretning
Nis Rasmussen startede sin mundtlige beretning med at tage udgangspunkt i de udfordringer, der har været i sekretariatet det seneste års tid, hvor personaleafgangen hænger
sammen med den forandringsproces, der blev igangsat af HB. Resultater heraf er bl.a.
ansættelsen af en udviklings- og klubkonsulent, der har til formål at understøtte DBf´s
klubber bedre og skabe grundlag for at udbrede bridgen til nye målgrupper samt ansættelsen af en IT- og turneringschef, da dette område har brug for ledelsmæssig prioritering.
Nis Rasmussen nævnte også at personaleafgangen har medført forsinkelser, dårlig service
mv. som følge at et stort videnstab, men det er også HB’s vurdering, at sekretariatet er
arbejdsomt og er ved at komme godt med.
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Nis Rasmussen benyttede også lejligheden til at takke de frivillige i DBf, som har bistået
sekretariatet med at løfte flere opgaver, der skulle løses i en ekstraordinær situation.
Nis Rasmussen nævnte også temadagen for distrikterne, som blev afholdt på distrikternes
eget initiativ. Resultatet blev bl.a. at lægge op til en bedre vidensdeling distrikterne
imellem, og at distrikterne i højere grad skal gøre sig synlige overfor klubberne som sparringspartnere i forhold til en bred vifte af temaer, f.eks. bestyrelsesarbejde, undervisning
og koordinering vedr. Bridgens Dag etc.
Hovedbestyrelsen er meget optaget af at udbrede bridgen til eksisterende og nye målgrupper, og Nis Rasmussen kom herefter ind på samarbejdet med skolebridge, vækstprojektet om egne bridgehuse samt Bridgens Dag. Nis opfordrede herefter distrikterne til
at tage en aktiv rolle i at sikre, at alle distrikter er godt repræsentateret i antal deltagende klubber, som også dækker distriktet geografisk.
Nis Rasmussen gav også en status på Dansk Bridge, Bridgefestivalen samt på BC3. Udviklingen af BC3 nåede et vigtigt målepunkt i begyndelsen af marts, og det forventes stadig
at BC3 frigives 1. maj 2018 og d. 31. august tages BC2 ud af omløb. HB lagde vægt på at
Bridgecentralen er en hovedhjørnesten i vores service over for klubberne, men den er
også dyr både i drift og udvikling. Af samme grund kan man overveje om, man skal ”sælge” Bridgecentralen til andre. Diskussionen er bl.a. relevant, såfremt vi gerne vil i dialog
med bridgespillere uden for DBf.
Nis Rasmussen afsluttede sin mundtlige beretning med at lægge vægt på, at bridge er til
for alle. DBf kan tilbyde alle dem, som ikke har mulighed for at udøve meget fysisk betonet sport og dermed medvirke til at gøre idrætsudøvelse mere rummelig og inkluderende.
At bridge er til for alle betyder også, at det er vigtigt, at der lægges vægt på både bredde og elite.
Herefter var der en generel drøftelse i repræsentantskabet omkring BC3. Repræsentantskabet ønskede manualer til BC3.
Jeppe G Knappe: Der afholdes 2 kurser under Bridgefestivalen, men setuppet i BC3 er det
samme som BC2, og man kan derfor som bruger af BC2 uden kursus godt anvende BC3.
Henning Mikkelsen: Der kommer desuden en manual i form af en lille pamphlet, der beskriver forskellene mellem BC2 og BC3.
Generel drøftelse omkring anvendelsen af superbrugerne, og hvordan vi kanaliserer trafikken fra it-supporten over til superbrugerne, som kan være sværere at få op af stolen.
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En af måderne er at indkalde superbrugerne til møde omkring BC3, som ikke skal ligge i
juli måned.
På opfordring fra dirigenten fortsatte drøftelserne omkring BC3 under punkt eventuelt.
Torsten Ørhøj spurgte til annonceringen i Dansk Bridge, når bladet bliver digitalsieret.
Charlotte Fuglsang oplyste her, at annonceindtægterne på ingen måde finansierer Dansk
Bridge, men at man naturligvis er indstillet på at imødekomme annoncørerne prismæssigt
i de digitale udgaver.
Beretningen blev herefter taget til efterretning. Den skriftlige beretning kan ses via dette
link: www2.bridge.dk/Repr%C3%A6sentantskabsm%C3%B8de%202018.aspx?ID=22234
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
Direktør Charlotte Fuglsang fremlagde årsregnskabet for 2017 og henviste til den udsendte årsrapport inkl. ledelsesberetning. Indledningsvist spurgte Charlotte Fuglsang, om der
var nogle umiddelbare spørgsmål og bemærkninger til regnskabet, hvilket der ikke var.
Herefter gjorde Charlotte Fuglsang opmærksom på, at DBf´s økonomi kan være vanskelig
helt at gennemskue, idet budget og regnskab ikke er umiddelbart sammenlignelige, og at
mange udgifter er nettoudgifter f.eks. hele vores turneringsøkonomi. Der havde desuden i
2017 også været en række systemmæssige og personalemæssige udfordringer, som bl.a
resulterede i implementerngen af et nyt økonomistyringssystem, som skal medvirke til en
mere gennemskuelig økonomistyring.
Charlotte Fuglsang oplyste endeligt, at sekretariatet havde haft besøg af kritisk revisor
Olaf Johansen, i oktober 2017 og i marts 2018.
Charlotte Fuglsang præsentede herefter en oversigt over de forskellige udgiftsområders
procentvise andel af den samlede udgiftsafholdelse i DBf, som er vedlagt via dette link.
Årets resultat for 2017 blev et overskud på 159.000 kroner, hvor der oprindelig var budgetteret med et overskud på 252.000 kroner. I 2016 blev årets resutlat et underskud på
612.000 kr.
Charlotte Fuglsang sagde afslutningsvis, at DBf har en sund økonomi med stabile medlemstal og indtægter og en solid egenkapital. Man kunne dog diskutere, om man skulle se
nærmere på DBf’s investeringsstrategi, som på nuværende tidspunkt primært er formuebevarende.
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Herefter overgik repræsentantskabet til de kritiske revisorers protokollat til årsregnskabet. HB havde hertil udarbejdet et skriftligt svar, som er tilgængeligt på distriktsforum.
Olaf Johansen, kritisk revisor, fik herefter ordet og lagde især vægt på fire punkter i de
kritiske revisorers protokolat.
I pkt. 2 opfordrede Olaf Johansen til, at afkastet af arven følger arven i henhold til givers
ønske. Nell Rindahl understregede, at det var en prioritet for HB at give arvens afkast til
juniorerne, selvom det ikke er gennemskueligt i regnskabet. Alt er foregået efter arvens
betingelser og dermed givers ønske.
Efter drøftelserne var der en vejledende håndsoprækning, da dirigenten gjorde repræsentantskabet opmærksom på, at protokollatet ikke var indstillet som forslag og derfor
ikke kan endeligt vedtages, men repræsentantskabet kan pålægge HB at undersøge punkterne i protokollatet nærmere.
Den vejledende afstemning til pkt. 2 blev, at repræsentantskabet gerne ser en særlig afkastkonto til arven. HB tager dette til efterretning, og der kommer en endelig udmelding,
når der træffes beslutning.
Pkt. 3 og 4. Værdipapirer og likviditetsbeholdninger. Danmarks Bridgeforbund har en stor
likvidbeholdning, som Olaf Johansen gerne ser reduceret i en investeringsstrategi, for på
denne måde også at reducere sårbarheden. Der henvises her til HB´s svar til protokollatet.
Pkt. 14. Medlemsadministration. Olaf Johansen opfordrer repræsentantskabet til at pålægge HB at trække den udsendte administrative anvisning tilbage fra nyhedsbrevet
2017, da han opfatter, at den er direkte i strid med turneringsbestemmelserne samt vedtægterne. Repræsentanskabet havde herefter en drøftelse af dette punkt, hvor nogle
mente, at tilkendegivelserne på midtvejsmødet i november 2017 var en pragmatisk løsning og dermed gældende, mens andre ville have TUK til at ændre turneringsbestemmelserne.
Bemærkningerne til pkt. 14 blev, at repræsentantskabet indstiller, at HB tilbagekalder
anvisningen og råder klubberne til at ringe til sekretariatet for mundtlig vejledning. Efter
aftale på repræsentantskabmøde, har sekretariatet formuleret følgende tekst, som er
godkendt sammen med referatet.
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DBf´s sekretariat har i sit nyhedsbrev i august 2017 skrevet følgende til sine medlemsklubber:
”Medlemsadministration ved udmeldelse/klubskifte
Desværre kan nogle medlemmer opleve klubløshed i forbindelse med et klubskifte.
Det sker, hvis man fx bliver udmeldt pr. 30. april, og man endnu ikke meldt ind i en
ny klub. Hovedbestyrelsen har i den forbindelse drøftet, hvordan kontingentbetalingen skal opfattes.
Det er således DBf´s vurdering, at selve kontingentbetalingen til DBf dækker et helt
år. Det betyder, at man er medlem af en DBf-klub fra sæsonstart 1. september og til
sæsonens afslutning pr. 31. august. Det betyder efter DBf´s opfattelse, at der bør
administreres på en sådan måde, at man er medlem i den klub, man ønsker at forlade frem til ny sæsonstart, altså 31.8. Dette for at undgå, at man ikke bliver klubløs ifm. et klubskifte, og dermed ikke får bladet, ikke udelukkes fra deltagelse i DM
finale under bridgefestivalen etc.
DBf skal derfor henstille til vores medlemsklubber om at administrere på en sådan
måde, at medlemmer først udmeldes umiddelbart før den nye sæson begynder”.
På det netop overståede repræsentantskabsmøde blev der flertal for at ændre denne
henstilling, således at klubberne ved udmeldelse skal vejlede det udmeldte medlem til at
undgå klubløshed ved straks at melde sig ind i en anden bridgeklub.
Årsregnskabet for 2017 blev herefter godkendt.
Årsregnskabet kan ses her:
www2.bridge.dk/Repr%C3%A6sentantskabsm%C3%B8de%202018.aspx?ID=22234
4. Indkomne forslag
Der var indkommet tre forslag, ét fra HB, ét fra Hasse Vinther, klubformand for Aarhus
Aadal Bridgeklub og Henrik Engell, klubformand for Vejlby Riiskov Birdgeklub samt ét fra
Knud Christensen, klubformand for Frederikssund Bridgeklub. Èt forslag vedrørte en ændring af vedtægterne. Dirigenten oplyste indledningsvist, at Hasse Vinter kort inden mødet havde meldt afbud, og derfor ville Knud Christensens forslag blive behandlet først.

Forslagene i bilag 3
”Foslag til ændringer af vedtægterne vedr. sporglig ajourføring samt valg af medlemmer
til Bridgenævnet”
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DBf’s hovedbestyrelse ved formand Nis Rasmussen motiverede forslaget om, at der kom
en sproglig ajourføring af vedtægterne, hvorefter ”generalsekretær” erstattes med ”direktør”.
Forslaget blev vedtaget med stemmerne 18-0.
DBf’s hovedbestyrelse ved formand Nis Rasmussen motiverede endvidere vedtægtsændringer vedrørende valg af medlemmer i Bridgenævnet.
Ordet ”dagsorden” i forslaget ændres til forretningsorden.
Forslaget blev vedtaget med stemmerne 18-0.
Følgende suppleanter i Bridgenævnet er således foreslået på valg fra næste år:
• Rasmus Damm – Dommer i retten ved Aarhus
• Øjvind Hulgaard – praktiserende advokat

Forslaget i bilag 4
Hasse Vinter fra Aarhus Aadal bridgeklub var inviteret til at motivere forslagene, men
meddelte kort inden mødet, at han var forhindret. Dirigenten læste herefter forslaget
op.
Forslag a)
”At DBf udarbejder nye, moderne vedtægter”
Forslaget blev nedstemt med stemmerne 0-18.
Forslag b)
”Alle klubformand skal fra foråret 2018 have tilsendt specificeret og gennemskueligt årsregnskab”
Forslaget blev nedstemt med stemmerne 0-17 og en blank.
Forslag c)
”Differentieret kontingent indføres snarest inden udgangen af 2018”.
Forslaget blev nedstemt med stemmerne 0-18.
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Forslag d)
”Hvis c ikke er mulig, ønskes MP-ordningen frivillig”.
Forslaget blev nedstemt med stemmerne 0-18.
Forslag e)
”At DBf motiverer flere til at stille op i HB”
Forslaget blev nedstemt med stemmerne 0-18.
Forslaget i bilag 5
”Betaling for deltagelse i mesterpointordningen skal inddrages i kontingentet, som skal
stige tilsvarende”
Forslagsstiller Knud Christensen var inviteret til at motivere forslaget om ændringerne i
MP-ordningen:
”Som et naturligt medlem af Danmarks Bridgeforbund, får du bladet, handicap og Mesterpoint – uden merudgift. Det er brugen af BridgeCentralen, som skal koste mere eller
mindre alt efter, hvor meget det anvendes”.
Repræsentantskabet drøftede herefter Knud Christensens oplæg og problematikkerne
med differentieret kontingent, som også blev drøftet i 2016, jf. bemærkningerne neden
for:
Kurt Als: I dag er det taxameter-bestemt, jo mere du bruger systemet, jo mere skal du
også betale. Ønsker derfor at fastholde det produkt, vi har i dag.
Torsten Ørhøj: Det minder lidt om differentieret kontingent – og opfordrede til, at HB pålægges at se på Oles Raulunds forslag fra 2016.
Ole Raulund: Risiko ved at lave differentieret kontingent er en afgang af klubber. Udfordringen er, at det høje kontingent skal være så attraktivt, at klubberne gerne vil have
det. Der skal flere ting ned i den ”store” kurv. Før vi kaster os ud i det, skal vi have mere
i kurven.
Distrikt Østjylland: Ønsker, at MP bliver en del af kontingentet ved at øge kontingentet
med 50 kr. pr. medlem.
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Lars Andersen: Hvis man skal afskaffe MP skal man have en slags ”stole”penge – fx i bronzeturneringer skal man have stolepenge på 1,125
8, 25 kr. for sølv – distrikt Syd går ikke ind for kontingentstigning, men ser så gerne at
man betaler, når man spiller.
I tilknytning til denne drøftelse drøftede repræsentantskabet også forholdet til Ældre Sagen, idet Charlotte Fuglsang bemærkede, at det trods flere initiativer var vanskeligt at
lande en aftale med Ældre Sagen om brug af bridgecentralen. Der blev her udtrykt ønske
om at bruge ressourcerne anderledes i sekretariatet og dermed indtil videre lægge det på
hylden.
Sus Vang: Det frivillige arbejde skal trække Ældre Sagen.
Jane Norgren: Nævnte to Ældresagsklubber på Fyn som er medlem af DBf, måske man
skulle snakke med dem.
Punktet sluttede med, at Knud Christensen valgte at trække sit forslag tilbage og opfordrede repræsentantskabet til at overveje det stillede forslag i fremtiden. Debatten om
bl.a. differentieret kontingent fortsatte under punkt eventuelt, se neden for.

5. Fastsættelse af kontingent
Hovedbestyrelsen foreslog uændret kontingent. Repræsentantskabet godkendte hovedbestyrelsens forslag.

6. Fastsættelse af antal hovedbestyrelsesmedlemmer, jf. § 7.2
Hovedbestyrelsen foreslog, at det kommende antal hovedbestyrelsesmedlemmer fastsættes til syv. Repræsentantskabet godkendte hovedbestyrelsens forslag.

7. Valg af formand/næstformand for hovedbestyrelsen, skiftevis hvert andet år
Næstformand Michael Fiorini var på valg og modtog genvalg.
Michael Fiorini blev valgt uden modkandidater.

8. Valg af yderligere medlemmer af hovedbestyrelsen
Medlemmer af hovedbestyrelsen, Anna von Lowzow, Anne Lauritzen, Bo Ulrik Munch, Nell
Rindahl og Ole Raulund var på valg, og modtog alle genvalg.
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Alle blev genvalgt uden modkandidater.
Den samlede bestyrelse består herefter af
• Nis Rasmussen – formand
• Michael Fiorini – næstformand
• Ole Raulund
• Nell Rindahl
• Bo Ulrik Munch
• Anne Lauritsen
• Anna von Lowzow

9. Valg af professionel revisor
Ernst & Young Godkendt revisionspartnerselskab blev genvalgt.

10. Valg af kritiske revisorer, jf. § 8.3
Kritiske revisorer vælges for 2 år ad gangen. Niels-Peter Meldgaard var på valg og modtog
genvalg.
Per Egelund fandt det mærkværdigt, at Niels-Peter Meldgaard havde været meget anonym i de kritiske revisors protokollat, som er udarbejdet alene af Olaf Johansen.
Sus Vang indstillede herefter Jane Norgren som kritisk revisor. Jane Norgren godkendte
indstillingen.
Der skulle således foretages valg mellem Niels-Peter Meldgaard eller Jane Norgren som
kritisk revisor. Jane Norgren blev valgt med stemmerne 18-0.

11. Eventuelt
Repræsentantskabet besluttede at repræsentantskabsmødet i 2019 fastsættes til lørdag
den 27. april 2019.
Under dette punkt fortsatte drøftelsen om bl.a. betaling af brug af Bridgecentral – herunder differentieret kontingent samt indfasning af BC3.
Nis Rasmussen bemærkede, at der tydeligvis er brug for at give klubberne en tryghed ved
overgangen til BC3.
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It- og turneringschefJeppe G Knappe oplyste, at der er planlagt to kurser i BC3 under festivalen. Charlotte Fuglsang nævnte, at der også var overvejet produktion af en instruktions-video.
Jane Norgren foreslog, at kurserne i BC3 under festivalugen også bliver tilgængelige på
andre tidspunkter.
Kurt Als argumenterede for, at det er distrikternes superbrugere, der skal klædes på, så
de står klar til at hjælpe klubberne i deres distrikt og inviterer dem ind og få dem i gang
på en gang. Superbrugerne skal have noget materiale inden da.

Efter en længere drøftelse blev der opfordret til, at repræsentantskabet skal beslutte,
hvad der kommer af hjælp til BC3. Ud fra drøftelserne stod det klart at repræsentantskabet ønskede en samlet pakke bestående af: PowerPoint-præsentation (evt. folder), 2 kurser i Svendborg, identisk brugerflade, beskrivelse af nyt i BC3, distriktsaktiviteter, og at
superbrugerne kommer på banen samt evt. produktion af en video.
Torsten Ørhøj lovede at tage det med til mødet i undervisningssektionen, som holder møde d. 28. april.
Jane Norgren opfordrede til, at den grønne turnringslederhåndbog kommer tilbage.
Torsten Ørhøj lovede at tage ønsket om turneringslederhåndbogen med til undervisningssektionen.
Birte Kjeldsen orienterede repræsentantskabet om status på skolebridge, og at der arbejdes på at komme på finansloven, som man har set med skoleskak.
Der afholdes københavnermesterskaber d. 17. maj på Gentofte Rådhus.
Der er undervisningsvideoer tilgængelig på skolebridges hjemmeside. Der er tolv videoer
til rådighed og yderligere tolv på vej. Videoerne er relevant undervisningsmateriale til
alle undervisningsformer og aldersgrupper.
Herefter bekendtgjorde dirigenten, at repræsentantskabsmødet var afsluttet.

*********************************************

Bridge – mere end et spil

Side 11/11

