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

Referat af midtvejsmøde, søndag
den 11. november 2018, kl. 10.3016.00 i Herning Bridgeklub.
Dagsorden
Statuspunkter:
1. Sekretariatet
2. Hverveaktiviteter 2018: Bridgens Dag, ”Spring for Livet” og Kulturnat
3. BC3
4. Divisionsplanlægningen – herunder valg af spillesteder
5. Økonomi og regnskab – herunder investeringsstrategi
6. Budget 2019

Punkter til drøftelse:
7. Dialogmøde med TUK ved TUK-medlem Lars Peter Damgaard om fri tilmelding, turneringsformater og turneringbridgens rammevilkår i dag
8. Rammer og set-up for Bridgefestival 2019 og frem
9. Vækstprojekt for flere bridgehuse
10. Eventuelt
Deltagere
• Durrin Hynes (København)
• Per Egelund (Østsjælland)
• Søren Pirmo (Østsjælland)
• John Maagaard (Vestsjælland)
• Ib Larsen (Vestsjælland)
• Olaf Johansen (Storstrøm)
• Niels Fensbo (Bornholm)
• Kurt Als (Nordjylland)
• Birte Kjeldsen (Nordjylland)
• Birgitte Engelsbrechtsen (Østjylland)
• Torsten Ørhøj (Østjylland)
• Eva Ørsnæs (Vestjylland)
• Jens Christian Bruun (Vestjylland)
• Flemming Jørgensen (Sydjylland)
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•
•
•

Jørgen Madsen (Sydjylland)
Jane Norgren (Fyn)
Inge Lind Sørensen (Fyn)

Hovedbestyrelsen, HB
• Nis Rasmussen, formand
• Ole Raulund
• Bo Ulrik Munch
• Nell Rindahl
• Anne Lauritzen
Gæster
• Lars Peter Damgaard, medlem af TUK under punkt 7
Fra sekretariatet
• Direktør Charlotte Fuglsang
• Udviklings- og klubkonsulent, Louise Pedersen

Referat
Nis Rasmussen, formand for Danmarks Bridgeforbund, indledte mødet med
at byde deltagerne velkommen til midtvejsmødet.
1. Sekretariatet
Direktør, Charlotte Fuglsang orienterede om den nuværende personalesituation i sekretariatet. Det forventes, at vi nu er fuldt besat efter
fastansættelsen af Morten Henningsen, som økonomi- og regnskabskonsulent og ansættelsen af IT- og turneringschef Anders Zorn.
Sekretariatet opfatter desuden, at de mange frivillige i DBf yder en stor
og uundværlig indsats. De frivillige både løfter konkrete opgaver og
fungerer også som sparringspartnere. Kurt Als efterspurgte bl.a. at
flere mindre, veldefinerede opgaver blev uddelegeret til flere frivillige.
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2. Hverveaktiviteter 2018: Bridgens Dag, ”Spring for Livet” og Kulturnat
Louise Pedersen orientede om Bridgens Dag, Spring for Livet og Kulturnatten.
Mens Bridgens Dag har været en landsdækkende aktivitet, hvor især klubberne er omdrejningspunktet, har sekretariatet stået i spidsen for de to øvrige aktiviteter med hjælp fra forskellige frivillige.
Bridgens Dag
Ca. 60 klubber var tilmeldt Bridgens Dag, hvor der nogle steder var flere
klubber sammen om en aktivitet, hvorfor tallet er lidt højere.
Sekretariatet havde haft landsdækkende annoncer i både Berlingske og Jyllands-Posten, hvor det lokale pressearbejde har været op til klubberne/distriktet.
Besøgsmængden hos de forskellige klubber svingede meget, hvor nogen
havde stort fremmøde og andre knap så meget.
Pressemæssigt fik vi omtale i lokale aviser, hos DR P4 Sjælland og TV2Østjylland, som også besøgte Odder bridgeklub.
Forud for Bridgens Dag stod sekretariatet sammen med Århus Bridgeklub for
et optaktsarrangement i Århus fredag den 24. august.
DDen 15. oktober blev antal k-medlemmer trukket fra databasen, og her
kan det konstateres at der i år er 866 nye k-medlemmer. Dog gjorde Birte
Kjeldsen opmærksom på, at ikke alle klubber havde registreret deres kmedlemmer endnu. I marts kan vi se om tilslutningen er større end det
umiddelbart ser ud.
Antal k-medlemmer fra 2012-2018:
2012: 829
2013: 761
2014: 763
2015: 597
2016: 1.034
2017: 855
2018: 866
Deltagerne gav fuld opbakning til at videreføre Bridgens Dag som en
fast event hvert andet år.
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Spring for livet
Fandt sted i Nørrebrohallen i samspil med en masse andre foreninger og aktiviteter målrettet Københavns Kommunes ældre. Sekretariatet fik rigtig
god bistand fra Blaksets Bridgecenter, som kom med to undervisere og vi
havde cirka 12 spillere i gang under vejs. Det vurderes at være en relevant
aktivitet at deltage i fremadrettet.
Kulturnatten
DBf deltog også i 2018 i Kulturnatten i København, og var en del af det officielle program. Vi var tilstede på det Kongelige Bibliotek og fik assistance
fra 6 frivillige. Ca. 200 kom forbi og spillede bridge.
Glædeligt var det især, at rigtig mange unge mennesker kom forbi for specifikt at spille bridge efter at have set det i Kulturnattens program.
Deltagerne gjorde opmærksom på, at de fleste større byer har Kulturnat og der blev opfordret til at søge deltagelse på lignende kulturarrangementer i andre, store danske byer.
3. BC3
Charlotte Fuglsang orienterede om den nuværende situation omkring
BC3. Charlotte Fuglsang oplyste, at det pt. har absolut førsteprioritet,
at der gives den support til klubberne, som sikrer, at deres turneringer
ikke ”går i stykker”. Især hastigheden har været nævnt som et problem, men Deltagerne var dog enige i, at BC3 er betydeligt bedre i dag,
end da den først blev releaset.
Charlotte Fuglsang oplyste endvidere, at de tre forbundssuperbrugere
er meget ophængt grundet BC3 og sekretariatet har af samme grund nu
koblet sig op på bridgecentral-mailen, som ikke bliver besvaret inden
for en tilfredsstillende tidshorisont. Sekretariatet har af samme grund
også rettet henvendelse til distriktssuperbrugerne, om sekretariatet
mere aktivt må henvise mere til dem, og dermed styrke supporten til
klubberne. Kurt Als foreslog, at distriktssuperbrugerne fik egen
mailadresse hos DBf, som de kunne skrive til således, at distrikterne
kan afhjælpe maximalt for DBf.
Dette var deltagerne helt enig i, men lagde stor vægt på, at der i den
forbindelse blev set på en opkvalificering af distriktssuperbrugerne hur-
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tigst muligt. I budget 2019 er der afsat 100.000 kr. til kurser i BC3 til
klubberne, og de afsatte midler vil blive udmøntet således, at der også
sker en opkvalificering af distriktssuperbrugerne. Kurt Als lagde desuden vægt på, at en henvendelse til distriktssuperbrugerne altid blev
koordineret med distriktsformændene, hvilket sekretariatet vil gøre
fremadrettet.
Endelig blev der spurgt til, om tre forbundssuperbrugere er nok. CFU
medgav her – set i bakspejlet, at såfremt økonomien havde tilladt det,
kunne en indfasning af BC3 godt have været ledsaget af en mere omfattende support.
4. Divisionsplanlægningen – herunder valg af spillesteder
Charlotte Fuglsang præsenterede baggrunden for debatten omkring
spillesteder, som er affødt af seniorfinalen i Slagelse sidste år samt divisionsplanlægningen i år.
Sekretariatet vil i fremtiden sikre, at der både er en realitetsdrøftelse
af spillestederne i TUK og samtidig sikre, at der sker en slags ”høring”
af repræsentanter for spillerne i forbindelse med planlægningen.
5. Økonomi og regnskab – herunder investeringsstrategi
Der var i forlængelse af drøftelserne på repræsentantskabsmødet i april i
år en debat om både forbundets indestående i banker samt forbundets investeringsstrategi. Der blev fra flere tilkendegivet utilfredshed med, at der
ikke var sket den spredning af forbundets bankindeståender umiddelbart
efter repræsentantskabsmødet i april, som man mente var blevet besluttet. Charlotte Fuglsang oplyste, at sekretariatet havde fået lov til at prioritere anderledes, men at man her i efteråret nu havde indhentet en række
tilbud, hvor kun enkelte pengeinstitutter ikke havde negativ forretning. Der
var på mødet enighed om så hurtigt som muligt, at få spredt forbundets indestående i forskellige banker, således at forbundet er sikret efter indskydergaranti-bestemmelserne på max 750.000 kr.
Et flertal af deltagerne på Midtvejsmødet tilkendegav, at de ønskede, at
der ikke investeres i risikobehæftede aktiver for DBf´s overskudslikviditet.
Indlån alternativt kortfristede obligationer var ønsket - udfra hvad der er
bedst på de givne tidspunkter.
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Olaf Johansen oplyste, at han havde trukket sig fra det investeringsudvalg
som HB havde nedsat efter repræsentantskabsmødet i april. Dette grundet
uenighed med det andet medlem Michael Fiorini og måden arbejdet var
forløbet på. En nærmere begrundelse er lagt på distriktsforum den 24. oktober i år. Der var som replik til Olaf Johansens brev et oplæg fra Michael
Fiorini, der blev lagt på distriktsforum den 7. november 2018.
Deltagerne beklagede forløbet, men opfordrede til indtil videre at nedlægge investeringsudvalget – da der var enighed om at opretholde en formuebevarende strategi, hvilket giver begrænsede muligheder i det nuværende
lavrentemiljø.
6. Budget 2019
Budgettet for 2019 blev lagt på distriksforum den 26. oktober og efterfølgende ledsaget af nogle bemærkninger om de store udgiftsområder.
CFU oplyste, at der stadig ikke er en fundet en helt tilfredsstillende opstilling af budgettet efter indførelsen af det nye økonomistyringssystem.
Forbundets to kritiske revisorer, Jane Norgren og Olaf Johansen fandt
opstillingen meget utilfredsstillende og ikke særlig læsevenlig. Man ønskede, at alle underbilag blev fremsendt. Endvidere blev det kritiseret,
at bl.a. administrationsomkostningerne på 1,2 mio. kr., ikke var yderligere specificeret i det foreliggende materiale.
Det blev aftalt, at de kritiske revisorer i samarbejde med sekretariatet
skal kigge på en mere brugervenlig præsentation af budgettet fremadrettet.
Der var desuden fra Olaf Johansen en kritik af, at der tilsyneladende
ikke var taget hånd om afskrivningen skærmeborde til
divisionsturneringerne. Endvidere kunne han Olaf Johansen ikke se af
budgettet for festivallen af der var medtaget afskrivninger til
gulvtæppet i tennishallen.
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7. Dialogmøde med TUK ved TUK-medlem Lars Peter Damgaard om fri
tilmelding, turneringsformater og turneringbridgens rammevilkår i
dag
LPD indledte med at fortælle lidt om TUK´s rolle i DBf. TUK er et ekspertudvalg, der relaterer sig til alle forbundsturneringer og deres afholdelse.
TUK har således fokus på regelsættet og bestemmer således også hvordan
de forskellige turneringer skal afvikles, dvs. turneringsformatet.
TUK skal desuden sørge for at lytte til og implementere de beslutninger, som repræsentantskabet og HB og måtte træffe om turneringerne.
F.eks. fri tilmelding til Damepar og Seniorpar, som TUK er helt enig i.
TUK havde også været involveret i debatten om spillesteder pga. seniorhold finalen i februar i år, men havde i øvrigt ikke dette som et kompetenceområde. Dog mente TUK, at både pladshensyn og komfort er ligeså væsentlige hensyn som økonomi og geografi. Der var efterfølgende
en drøftelse af, hvordan turneringsudbuddet skal være til den årlige
bridgefestival – herunder om de forskellige parmesterskaber fortsat skal
være en del af festivalen eller ej og om DM Mixed hold skal flyttes til
festivalen jf. Ole Raulunds debatindlæg. Der var uenighed blandt Deltagerne om at flytte DM Mixed hold til festivalugen, og det blev blandt
andet foreslået at man kunne afprøve en holdturnering i slutningen af
ugen.
Det blev herefter overdraget til festivalledelsen at fortsatte den videre
drøftelse.
Deltagerne havde en åben drøftelse omkring fri tilmelding til DM Damepar. Deltagerne var uenige i, at HB kan træffe beslutning om at gøre
fri tilmelding til DM i Damepar permanent, da de mener, at man har aftalt en forsøgsperiode på 2 år. Denne beslutning skal endelig træffes på
repræsentantskabsmødet i april 2019.
8. Rammer og set-up for Bridgefestival 2019 og frem
Charlotte Fuglsang orienterede deltagerne om, at der nu er en ny festivalledelse efter Per Egelunds udtrædelse. Bo Ulrik Munch er indtrådt i
festivalledelsen sammen med den nye IT- og tureringschef Anders Zorn.
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Desuden er Louise Pedersen indtrådt som koordinator og sekretær for
festivalledelsen.
Til næste festival i 2019 afholder DBf 80 års jubilæum, hvor hovedbestyrelsen og breddeudvalget lægger der op til, at der afholdes guldturneringer i
distrikterne forinden festivalen, under navnet ”Prins Henriks Memorial”,
hvor præmien er fribillet til selve guldturneringen på festivalen, og selve
jubilæumsfesten.
Endvidere orienterede Charlotte Fuglsang Deltagerne om, at der er enighed
om at påbegynde forhandlinger med Svendborg Kommune om ny kontrakt
for afvikling af festivalen fra 2020 og frem.
9. Vækstprojekt for flere bridgehuse
Louise Pedersen præsenterede vækstprojektet, der handler om at skaffe flere bridgehuse. Det er således HB´s hypotese, at der er en klar
sammenhæng mellem medlemstilgang og adgang til egne spillelokaler,
da egne spillelokaler giver klubberne nogle praktiske rammer, der kan
tilbyde dem fleksibilitet i deres tilbud til medlemmerne og dermed tilbyde bridge på flere tidspunkter.
Louise Pedersen gjorde endvidere Deltagerne opmærksomme på, at sekretariatet af flere omgange – uden resultat - har efterspurgt interesserede klubber via nyhedsbrevet.
Det er nu aftalt, at vækstprojektet igangsættes i samarbejde med Odder Bridgeklub og starter ud med et møde mellem Odder Bridgeklub,
Charlotte Fuglsang, Louise Pedersen og Odder Kommune.
Distrikterne blev opfordret til at give sekretariatet besked, hvis de hører om klubber, der kunne være interesseret i at deltage i projektet.
10.
Eventuelt
Jane Norgren spurgte til, hvordan HB internt organiserer sig, f.eks med
forretningsudvalget. Nis Rasmussen forklarede, at formand og næstformand vælges på repræsentantskabsmøderne og at det derfor er naturligt at de to poster er medlem af forretningsudvalget. Endvidere er
Ole Raulund også medlem af FU. Ellers vælges HB-medlemmer til ud-
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valg mv. efter interesse. CFU supplerede med at oplyse, at sekretariatet forbereder materiale til møder i både HB, Breddeudvalg m.v.
Olaf Johansen mente ikke, at formuleringen i HB-referatet i oktober
omkring godkendelse af ændringer af Distrikt Østjyllands vedtægter,
var tydelige nok. Punktet kommer på HB-dagsordenen næste gang, hvor
HB´s godkendelse tydeligt fremgår.
Deltagerne blev orienteret om, at Breddeudvalget har besluttet at genindføre den landsdækkenbde handicapturnering i 2019 til at finde sted
søndag d. 3. marts 2019.
Deltagerne tilsluttede sig datoerne og blev lovet mere information omkring handicapturnering, Prins Henriks Memorial samt DM for begyndere
i nær fremtid.
Ydermere er det af Breddeudvalget besluttet at holde en landsdækkende organisationsdag, som indtil videre ligger dagen før midtvejsmødet i
2019.
Det blev der aftalt, at den landsdækkende organisationsdag og midtvejsmødet i 2019 programsættes til at finde sted fra lørdag den 9. –
søndag den 10. november 2019.
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