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

Referat af DBf´s repræsentantskabsmøde på hotel Storebælt i
Nyborg lørdag d. 27. april 2019
Deltagere:
København:
Nordsjælland:
Østsjælland:
Vestsjælland:
Bornholm:
Storstrøm:
Nordjylland.
Østjylland:
Vestjylland:
Sydjylland:
Fyn:

Christian Snabe, Ole Raulund (også HB-medlem)
Henrik Sattrup, Pernille Nielsen, Ole V. Larsen
Per Egelund, Søren Pirmo
John Maagaard, Ib Larsen
Niels Fensbo
Hans Nielsen, Olaf Johansen
Kurt Als, Birte Kjeldsen
Torsten Ørhøj, Birgitte Engelbrechtsen
Poul Bo Madsen
Sus Vang, Flemming Jørgensen
Jane Norgren, Inge Lind Sørensen

Hovedbestyrelsen:

Nis Rasmussen
Nell Rindahl
Ole Raulund
Bo Ulrik Munch
Anne Lauritzen
Anna von Lowsow

Gæster:

Søren Frandsen (Dirigent)
HK Sørensen
Rudi Bjerregaard
Fin Hüttel
Poul Færch
Charlotte Fuglsang (ref)
Morten Henningsen (ref)

Formand for DBf’s hovedbestyrelse, Nis Rasmussen, bød velkommen til både repræsentanter og gæster samt sine kolleger i hovedbestyrelsen, HB.
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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 på HB’s vegne advokat og medlem af Bridgenævnet, Søren Frandsen. Søren Frandsen blev valgt med applaus.
Dirigenten indledte mødet med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var varslet
rettidigt.
Datoen for repræsentantskabsmødets afholdelse blev aftalt på repræsentantskabsmødet
sidste år og har desuden været annonceret i:
• Dansk Bridge i januar 2019
• På hjemmesiden siden den 15. januar 2019
Materialet til mødet er på mail udsendt den 4. april 2019 til alle tilmeldte og samtidig
lagt på distriktsforum. Ved en fejl kom selve indkaldelsen ikke med og er udsendt og lagt
på distriktsforum den 12. april 2019, dvs. inden for 10-dages fristen jf. vedtægternes §
5.2. Dirigenten konstaterede herefter, at der var 19 stemmeberettigede til stede.
Endelig opfordrede dirigenten til, at også gæster havde taleret på mødet, hvilket repræsentantskabet tilsluttede sig.
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2. Hovedbestyrelsens beretning
Nis Rasmussen fremlagde hovedbestyrelsens mundtlige beretning, som også er vedlagt
referatet som bilag, se link neden for.
Nis Rasmussen indledte sin beretning med den nye bridgecentral, BC3, som blev implementeret hos alle DBf´s medlemsklubber ved sæsonstart 2018. Nis Rasmussen konstaterede, at BC3 har budt på overraskende mange udfordringer – både teknisk og økonomisk.
Nis Rasmussen gjorde rede for, at HB har haft løbende drøftelser med forbundets administrative ledelse om situationen. Allerede i maj 2018 måtte hovedbestyrelsen udvide det
økonomiske råderum til IT-udgifterne. Der har således været en tæt styring af udgifterne,
men situationen har været ekstraordinær, hvor mange supportopgaver kun kunne løses af
den eksterne leverandør. De samlede IT-omkostninger endte på knap 1.7 mio. kr. mod et
oprindeligt budget på 1.3 mio. kr.
Nis Rasmussen lagde vægt på, at BridgeCentralen er en hovedhjørnesten i DBf´s service
over for klubberne. Men den er også kostbar og hovedbestyrelsen opfatter, at DBf med
BC3 står ved en korsvej.
Af samme grund har HB besluttet at igangsætte en evaluering af BridgeCentralen.
• Baggrunden for evalueringen er, at hovedbestyrelsen vurderer, at der er behov for
at få et mere grundigt beslutningsgrundlag, inden der træffes nye, væsentlige beslutninger om BridgeCentralens fremtidige udvikling og dermed økonomi.
• Formålet med evalueringen er at få belyst om BC er en fremtidssikret løsning og
hvad det vil betyde ift. fremtidige omkostninger.
Bordafgift
Nis Rasmussen fortsatte sin beretning med kort at nævne hovedbestyrelsens forslag til
bordafgift under dagsordenens punkt 4. Nis Rasmussen understregede, at DBf naturligvis ikke
ønsker at tage penge fra distrikterne. Der lægges derfor op til, at distrikternes nuværende indtægt for klubbernes sølvpoint erstattes af en tilsvarende kompensation udmålt i en
andel af bordafgiften, så den stiller distrikterne neutralt.
Festival
Nis Rasmussen glædede sig over Dansk Bridgefestival, som blev afholdt for 14. gang i 2018
og for femte gang i Svendborg. Festivalen var meget vellykket og alle festivalens turneringer, blev gennemført uden problemer. Festivalen fik en mærkbar økonomisk indsprøjtning gennem et sponsorat fra Fonden for Fynske Bank på 100.000 kr. i hhv. 2018 og 2019.
Det største sponsorat i festivalens historie.
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Begynderfestivalen i 2018 slog alle rekorder med 142 deltagere. I år vil begynderfestivalen blive flyttet til den sidste torsdag-fredag i festivalugen efter ønske fra de frivillige i
festivalledelsen. Samtidig er der efter hovedbestyrelsens ønske indført fri tilmelding til
A-rækken i Vinoble. Endelig har hovedbestyrelsen besluttet at donere 200 kr. pr. tilmeldt
hold ved Vinoble til Dansk Skolebridge.
Festivalledelsen tog i 2018 afsked med Per Egelund, som jo i mange år har været Mr. Festival. Ved frivilligfesten sidste år blev der sagt tak til Per, der blev udnævnt til æresmedlem. Glædeligt er det også, at Bo Ulrik Munch indtrådte i festivalledelsen som afløser for Per.
I december 2018 indgik DBf ny 5-årig kontrakt med Svendborg Kommune og Svendborg
Event, gældende fra 2020-2024.
Vækstprojekt
I sin beretning sidste år fortalte Nis Rasmussen, at HB har igangsat et ”vækst-projekt”
med det formål at sikre egne bridgehuse til klubberne med henblik på at få flere medlemmer. Tanken er, at egne bridgehuse vil gøre det mere attraktivt for klubberne at få
flere medlemmer og dermed nå flere bridgespillere. Odder Bridgeklub viste interesse for
projektet. Klubben har nu en ansøgning liggende hos Odder kommune om et bridgehus,
der også kan omfatte andre former for tankesport.
Tankesportens Hus
I kølvandet på vækstprojektet er idéen om Tankesportens Hus opstået. Mange steder dyrker vi vores sport i idrætshaller, skoler m.v. Vi har imidlertid det problem, at vi ofte må
udøve vores sport i nogle fysiske rammer, som oprindeligt ikke er tiltænkt tankesport
dvs. skoler, idrætshaller m.v. Det giver både praktiske og spillemæssige udfordringer.
Det kunne være berigende for bl.a. bridgen at få etableret ”Tankesportens hus”, hvor de
bygningsmæssige rammer fra start understøtter tankesportsaktiviteten. Der arbejdes derfor på en projektbeskrivelse mhp. en større fondsansøgning.
Nis Rasmussen nævnte endvidere en række udadvendte aktiviteter i årets løb.
Bridgens Dag blev i 2018 gennemført for anden gang. Succeskriteriet for Bridgens Dag var,
at arrangementet skulle generere 50% flere K-medlemmer end i 2017. Resultatet blev
desværre lidt skuffende. I 2017 var der i oktober registreret 855 medlemmer, og i 2018
var tallet på 866. Så målet blev desværre ikke nået, men vi kan dog glæde os over, at det
trods alt er en forbedring.
Sekretariatet har gennemført en evaluering af Bridgens Dag, hvor både deltagende klubber
og klubber der ikke deltog, kunne besvare. Ud fra evalueringen kan vi se, at de deltagende klubber synes, at sådanne arrangementer er vigtige i forhold til at nå flere medlem-
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mer, hertil sætter de stor pris på støtten fra central hånd. Klubberne ligger dog også
vægt på, at det absolut vigtigste, er det lokale engagement.
Nis Rasmussen glædede sig også over, at vi har fået gang i flere nye ting i 2018. Her har
sekretariatet udover den almindelige drift også været optaget af at udvikle aktiviteter,
som kan udbrede bridgen til nye målgrupper. Det gælder:
• Kulturnatten
• Spring for Livet i Københavns kommune
• Lancering af Bridgehotline i august 2018
• Generelle forbedringer på hjemmesiden
• Lancering af Klubguide
• Kursus for flere turneringsledere på forbundsniveau
Der er gang i mange ting, men Nis Rasmussen lagde også vægt på, vi har brug for at se
på, hvordan vi kan blive endnu mere nytænkende i DBf. Herunder ikke mindst, hvordan vi
kan hjælpe vores klubber med at blive mere innovative og dermed få flere til at spille
bridge.
Af samme grund har hovedbestyrelsen ønsket at skabe mere dynamik i mødekulturen og
forny rammerne for midtvejsmødet - herunder deltagerkredsen. HB lægger derfor op til,
at midtvejsmødet i november, som et forsøg, indledes med en klubdag, hvor alle DBf´s
medlemsklubber inviteres til at deltage. Programmet indeholder både faglige oplæg,
workshops, bridgeturnering, middag og overnatning.
Det kan også være at vi skal se på, hvordan vores udvalgsstruktur kan understøtte en mere innovativ tankegang. Endelig kan det betyde at sekretariatet skal arbejde meget mere
projektorienteret.
Afslutningsvis takkede Nis Rasmussen alle dem, der gør en daglig indsats for Danmarks
Bridgeforbund. Det frivillige arbejde er helt afgørende og i en innovativ satsning skal det
også være en hovedhjørnesten. Nis Rasmussen rettede en særlig takkede Jens Brix, som
efter mere end 20 år som formand for Appelkomitéen for nylig har valgt at trække sig. Ny
formand er Torsten Ørhøj, som blev budt velkommen til arbejdet med applaus.
I den efterfølgende debat var repræsentanterne optaget af den Fri tilmelding til hhv.
dame og seniorpar samt forslaget om at forny midtvejsmødet med afholdelse af en
klubdag.
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Der blev fra Jane Norgrens side lagt op til en drøftelse af, hvorvidt hovedbestyrelsen lytter til repræsentantskabets ønsker og beslutninger. Konkret blev nævnt evaluering af den
Fri tilmelding til DM-parfinalerne for hhv. seniorer og damer samt, om HB ikke ønsker at
holde et decideret midtvejsmøde med repræsentantskabet?
Der blev bl.a. henvist til den skriftlige årsberetning, hvor det fremgår, at der skal ske en
evaluering af den Fri tilmelding i 2019 og om det skulle have været på dagsordenen til
mødet i dag. Repræsentantskabet havde herefter en længere drøftelse.
Poul Bo Madsen fandt det problematisk, såfremt der blev udtrykt mistillid til HB og var
uenig i, at HB ikke lyttede til repræsentantskabet. Desuden gjorde Poul Bo Madsen opmærksom på, at der jo rent faktisk blev gennemført en evaluering af parmesterskaberne
sidste år, som var lagt op på distriktsforum den 27. september 2018 af forbundets direktør, og bemærkede, at ingen repræsentanter havde reageret.
Kurt Als opfordrede til en konstruktiv debat, som gerne skulle skabe fælles forslag mellem repræsentantskabet og HB for bridgens skyld. Samtidig bemærkede Kurt Als, at en
stillingtagen vedr. den Fri tilmelding vel først kunne finde sted efter festivalen i år.
Ole Raulund bemærkede, at den Fri tilmelding netop var for bridgens skyld, fordi den giver mulighed for et større deltagerantal.
Dirigenten fandt det relevant med en tilkendegivelse fra repræsentanterne på den Fri
tilmelding. Dette skete ved håndsoprækning, hvor 11 tilkendegav, at man gerne ville tilbage til kvalifikation i distrikterne, mens 4 tilkendegav, at de ønsker fri tilmelding. Konklusionen blev, at den evaluering, der blev foretaget sidste år, skal gentages umiddelbart
efter festival 2019. Først herefter vil repræsentantskabet tage stilling til, hvorledes
fremtiden bliver for de to turneringer. Dette vil ske via en bindende afstemning på distrikstforum.
Per Egelund oplyste, at distrikt Østsjælland var skeptiske over for Klubdagen i november
som en del af midtvejsmødet og fandt det forkert at se på midtvejsmødet i den ramme.
John Maagaard tilsluttede sig dette og mente, at der var afsat for lidt tid til selve midtvejsmødet.
Endelig var der også et par bemærkninger vedr. Prins Henriks Memorial, - herunder om
der var nok deltagende klubber. Alt i alt blev turneringen betragtet som en succes henset
til, at flere klubber har slået sig sammen og henset til, at turneringen først blev lanceret
efter sæsonprogrammet var lagt i mange distrikter og klubber.
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Beretningen blev herefter taget til efterretning. Den skriftlige beretning kan ses via dette
link
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
Direktør Charlotte Fuglsang fremlagde årsregnskabet for 2018 og henviste til den udsendte årsrapport inkl. ledelsesberetning. Der blev samtidig omdelt en mere specificeret udgave af årsregnskabet, som var udarbejdet af økonomi- og regnskabschef Morten Henningsen og som giver et mere tydeligt billede af, hvordan indtægter og udgifter er opstillet i det nye økonomistyringssystem. Repræsentanterne udtrykte stor tilfredshed med
denne opstilling og bad om, at den fremadrettet kom med i selve årsrapporten som et
bilag.
Charlotte Fuglsang redegjorde for, at der ved årets begyndelse var knap 11 mio. kr. i indtægter til rådighed. Der kom færre kontingentindtægter, færre sponsorater samt et mindre dækningsbidrag til Bridgebutikken. Den helt store udfordring havde været ITudgifterne, nærmere bestemt BC3. Årets resultat for 2018 blev et overskud på knap
90.000 kroner mod et oprindeligt budgetteret på 207.000 kr. Dette fandt Charlotte Fuglsang tilfredsstillende henset til den store udfordring med udgifterne til BC3. DBf´s egenkapital nu er på knap 7 mio. kr.
Under dette punkt fik Olaf Johansen, kritisk revisor, ordet og bemærkede, at der efter de
kritiske revisorer besøg i sekretariatet i december 2018 var fremsendt bemærkninger til
hovedbestyrelsen ultimo januar 2019. Der var dog ikke modtaget nogle svar fra hovedbestyrelsen. Nis Rasmussen bemærkede, at der relativt hurtigt efter var afsendt svar fra
sekretariatet ved Morten Henningsen. Nis Rasmussen bemærkede desuden, at de kritiske
revisorers bemærkninger i det store og hele ville blive taget til efterretning. Fsva. feriepengeberegningen havde hovedbestyrelsen fastholdt den metode, som de eksterne revisorer anbefaler.
Dirigenten spurgte til om, de kritiske revisorer havde nogle bemærkninger vedr. den mere politiske del, dvs. implementeringen af HB´s beslutninger, hvilket de ikke havde.
Årsregnskabet for 2018 blev herefter godkendt.
Årsregnskabet kan ses her:
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4. Indkomne forslag
Der var modtaget to forslag:
1. Indførelse af et særligt kontingentbidrag til at støtte Dansk Skolebridge.
2. Ændring af afregning af mesterpoint til bordafgift
Kontingentbidrag til Dansk Skolebridge
Distrikt Østjylland havde sammen med klubformændene i Herning Bridgeklub (Fin Hüttel)
og Ikast Bridgeklub 75 (Poul Færch) stillet forslag om, at DBf forpligtede sig til at støtte
Dansk Skolebridge, f.eks. via en fast andel af kontingentet pr. medlem.
Forslaget var begrundet i et skriftligt oplæg og blev uddybet af Poul Færch og Fin Hüttel.
Dansk Skolebridge har oplevet en markant øget aktivitet og efterspørgsel fra skolerne.
Hidtil har disse aktiviteter været finansieret via enkeltstående donationer fra DBf og forskellige andre bidragsydere.
Hvis foreningen skal fortsætte med en øgede aktivitet, stiller det en række krav:
• En mere professionel organisation.
• Udvidet samarbejde med distrikterne.
• Stabilt- og øget indtægtsgrundlag.
Kilden til øgede indtægter er primært støtte fra fonde. Men flere af disse fonde forventer, at modtagende foreninger har en mere struktureret og professionel organisation end
det, som Dansk Skolebridge har i dag. Poul Færch og Fin Hüttel vil med deres faglige erfaring bidrage med at opbygge denne organisation, men der kræves en temmelig sikker
fast indtægtskilde for at sikre stabiliteten. Et beløb svarende til 15 kr./DBf-medlem
skønnes at være minimum.
Forslagsstillerne havde ikke valgt et konkret beløb, da repræsentantskabet burde have
mulighed for at diskutere både tilskuddets størrelse og kilden til finansiering i DBf.
Repræsentanterne kom derefter med deres kommentarer og holdninger til forslaget. De
fynske og jyske distrikter var positive i forhold til at bidrage med 15 kr./medlem og finansiere dette med en tilsvarende kontingentstigning.

Bridge – mere end et spil

Side 8/13

I de resterende distrikter var der varierende forbehold. Forbeholdene var begrundet i en
forventet manglende opbakning i distrikterne samt overvejelser omkring DBf’s mulighed
for at kontrollere, at midlerne blev anvendt korrekt.
Der blev også spurgt til, hvordan hovedbestyrelsen stillede sig til forslaget. Hertil svarede
Nis Rasmussen, at det havde været drøftet i HB, om en kontigentstigning var løsningen
ift. at støtte Dansk Skolebridge. Der var i HB delte meninger om dette, men lagde i øvrigt
vægt på, at det er repræsentantenternes afgørelse.
Anne Lauritzen foreslog, at midlerne blev taget fra enten landshold eller juniorbridgen i
stedet for en kontingentstigning. Dette blev bifaldet af John Maagaard m.fl.
Der var endelig også enighed om, at der ikke bør ske en sammenblanding af DBf og Dansk
Skolebridge. Dertil er kulturen og arbejdsformen i de to foreninger for forskellig. Men der
var bred opbakning til, at DBf burde have en plads i bestyrelsen hos Dansk Skolebridge.
Poul Færch og Fin Hüttel så også dette som en positiv ting for Dansk Skolebridge.
Christian Snabe og Nell Rindahl kom med et forslag om, at støtten til Dansk Skolebridge
kunne gennemføres uden kontingentfinansiering, da den nuværende egenkapital er ganske solid. Da der var en positiv stemning i forhold til den tilgang, blev der formuleret et
endeligt forslag:
”Der indføres et medlemsbidrag på kr. 15 pr. primærmedlem til foreningen Dansk Skolebridge. Dette er foreløbigt fastlagt for 3 år.
Første bidrag forfalder senest 1. oktober 2019 og er baseret på medlemstallet 1. januar
2019.”
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Ændring af betaling for mesterpoint.
Forslaget med tilhørende motivation og beregninger var fremlagt repræsentantskabet.
Forslagets grundindhold er, at der ikke længere betales for registrering af mesterpoint. I
stedet betales en bordafgift, som tager udgangspunkt i antal spillere og pointtype
(guld/sølv/bronze). Desuden afskaffes betalingen for distrikter/kredse og distrikternes
indtægter fra klubbernes sølvpointturneringer.
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På grund af forskelligt aktivitetsniveau i de geografiske områder, distrikter og kredse blive påvirket forskelligt af omlægningen. Hovedbestyrelsen havde tilkendegivet, at der var
en mulig kompensationsløsning, hvis disse ændringer ikke kunne accepteres.
Ved den efterfølgende diskussion tilkendegav de distrikter, der umiddelbart tabte lidt på
ændringen, at de godt kunne tilslutte sig forslaget uden yderligere kompensationsordninger.
Forslaget blev derefter sendt til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Ændringen træder i kraft 1. september 2019. Klubberne skal herefter betale følgende pr.
spiller:
Bronzeturneringer:
Sølvturneringer:
Guldturneringer:

kr. 1,25
kr. 9,00
kr. 12,50

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
Formand Nis Rasmussen var på valg og modtog genvalg.
Nis Rasmussen blev valgt uden modkandidater.

8. Valg af yderligere medlemmer af hovedbestyrelsen
Forud for valghandlingen til øvrige medlemmer af hovedbestyrelsen indledte, den nyvalgte formand, Nis Rasmussen, punktet med at takke Nell Rindahl, som var på valg og ikke
ønskede genvalg. Samtidig blev Nell Rindahl dekoreret med DBf´s sølvnål for mange års
indsats for bridgen. Nis Rasmussen lagde vægt på, at Nell Rindahl har været et meget aktivt og bidragende HB-medlem, og har stået til rådighed for DBf på mange måder. Nis
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Rasmussen sagde endvidere, at Nell Rindahl også er en meget aktiv bridgespiller i både
dame- og åben division, og derfor har et godt blik for alle DBf´s kerneopgaver.
Herefter gik man over til selve valghandlingen for øvrige medlemmer af hovedbestyrelsen.
Anna von Lowzow, Anne Lauritzen, Bo Ulrik Munch og Ole Raulund var alle på valg og villige til genvalg.
Distrikterne Østsjælland, Nordsjælland, Vestsjælland og Storstrøm havde foreslået Rudi
Bjerregaard som nyt hovedbestyrelsesmedlem.
Birte Kjeldsen foreslog Jane Norgren som nyt hovedbestyrelsesmedlem.
Rudi Bjerregaard havde motiveret sin opstilling på distriktsforum.
Jane Norgren motiverede ganske kort sin opstilling. Jane har fået meget fra bridgen og vil
gerne give sit bidrag til at styrke DBf i fremtiden. Man skal forvente en person, som ikke
er bange for at give sin mening til kende.
Der var herefter seks 6 kandidater til de fem pladser i hovedbestyrelsen, og der blev gennemført en skriftlig afstemning, der gav følgende resultat:
Bo Ulrik Munch
Anna von Lowzow
Anne Lauritzen
Rudi Bjerregaard
Jane Norgren
Ole Raulund

19
18
17
17
16
8

Den samlede hovedbestyrelse består herefter af
• Nis Rasmussen – formand
• Michael Fiorini – næstformand
• Bo Ulrik Munch
• Anne Lauritsen
• Anna von Lowzow
• Rudi Bjerregaard
• Jane Norgren
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Afslutningsvis bød Nis Rasmussen de nye medlemmer velkommen i hovedbestyrelsen, men
måtte desværre samtidig tage afsked med Ole Raulund, som Nis Rasmussen takkede for
sit gode arbejde og sin store iderigdom til gavn for bridgen.

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. Olaf Johansen var på valg og modtog genvalg. Jane Norgren var ikke på valg, men valgte naturligt at trække sig, da hun netop var
valgt ind i hovedbestyrelsen.
Birte Kjeldsen foreslog herefter Kurt Als som kritisk revisor. Kurt Als accepterede valget.
Da der ikke var yderligere kandidater, er Olaf Johansen og Kurt Als er kritiske revisorer.
11. Eventuelt
Repræsentantskabet besluttede at repræsentantskabsmødet i 2020 fastsættes til lørdag
den 25. april 2020.
Torsten Ørhøj spurgte til prisen for klubber, der ikke er medlem af DBf, der ønsker at benytte Bridgecentral mod at betale bordafgift. Morten Henningsen svarede, at prisen skulle være så høj, at det ikke bliver attraktivt for DBf-klubber at forlade DBf. Der har ikke
været en grundig analyse af prisen, men et foreløbigt hurtigt overslag indikerer, at prisen
bør være mindst 7 kr. pr. spiller.
Det blev fra en repræsentant bemærket, at det nok var for billigt i forhold til den nuværende kontingentstruktur. Under alle omstændigheder er det ikke tanken at indføre denne mulighed uden forudgående økonomisk og organisatorisk opbakning.
Jane Norgren understregede, at klubberne i distrikt Fyn er imod "salg" af BC3 til ikke DBfklubber, hvilket også blev udtrykt i forbindelse med stillingtagen til bordafgiften.

Herefter bekendtgjorde dirigenten, at repræsentantskabsmødet var afsluttet.
Søren Frandsen, den 30. april 2019
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