Nyhedsbrev for april 2019
Nyheder
Klubdag – sæt datoen i kalenderen
Hovedbestyrelsen ønsker at forny rammerne for midtvejsmødet. Midtvejsmødet til
november indledes derfor med en klubdag, hvor alle medlemsklubber inviteres til at
deltage. Det finder sted lørdag den 9. november 2019. Programmet vil indeholde både
faglige oplæg, workshops, bridgeturnering, middag og overnatning. DBf lægger samtidig
op til, at der forud for klubdagen foretages en lille temperaturmåling hos klubberne om,
hvad der optager dem i forhold til udvikling af bridgen m.v.

Nyt vedr. BC3
Siden årsskiftet er der foretaget forskellige fejlrettelser og færdigudvikling på
BridgeCentralen. Samtidig har hovedbestyrelsen drøftet hvorledes udviklingen
fremadrettet skal forme sig for Bridgecentralen, da den jo er en hovedhjørnesten i vores
service over for klubberne. Hovedbestyrelsen opfatter, at vi 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.
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Orientering
Nyt fra Repræsentantskabsmødet 2019
DBf holdt repræsentantskabsmøde lørdag den 27. april 2019.

Årsberetningen
Årsberetningen kan ses via dette link.
Årsregnskabet 2018
Årets resultat for 2018 blev et overskud på knap 90.000 kroner mod et oprindeligt
budgetteret på 207.000 kr. DBf´s egenkapital er på knap 7 mio. kr.
Årsrapporten kan ses via dette link.
Evt. spørgmål til materialet kan rettes til direktør Charlotte Fuglsang på cfu@bridge.dk
Ændring af betaling for mesterpoint
Hovedbestyrelsen havde til mødet fremsat forslag om ændring af opkrævning af
mesterpoint. 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.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget på repræsentantskabsmødet.
Ændringen træder i kraft per 1. september 2019. Klubberne skal herefter betale følgende
pr. spiller:
Bronzeturneringer:
Sølvturneringer:
Guldturneringer:

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

Evt. spørgsmål kan rettes til økonomi- og regnskabschef Morten Henningsen på
morten@bridge.dk
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Hovedbestyrelsen
Formand Nis Rasmussen var på valg og modtog genvalg. Nis Rasmussen blev valgt uden
modkandidater. Nell Rindahl var på valg men modtog ikke genvalg. Anna von Lowzow,
Anne Lauritzen, Bo Ulrik Munch og Ole Raulund var alle på valg og villige til genvalg. Rudi
Bjerregaard og Jane Norgren blev forslået som nye kandidater til hovedbestyrelsen.

Efter repræsentantskabsmødet ser DBf´s hovedbestyrelse ud som følger:
•
•
•
•
•
•
•

Nis Rasmussen – formand
Michael Fiorini – næstformand
Bo Ulrik Munch
Anne Lauritzen
Anna von Lowzow
Rudi Bjerregaard
Jane Norgren

Kritiske revisorer
Jane Norgren var ikke på valg, men valgte naturligt at trække sig, da hun netop var valgt
ind i hovedbestyrelsen. Kurt Als blev efterfølgende valgt som kritisk revisor.
Fastsættelse af kontingent
Hovedbestyrelsen foreslog uændret kontingent. Repræsentantskabet godkendte
hovedbestyrelsens forslag.

Opkrævning af Mesterpoint
Opkrævning af mesterpoint vil finde sted i løbet af maj 2019.

Bridgefestivalen
Planlægningen af dette års Bridgefestival er i fuld gang og alle tilmeldinger er åbne.
Det er ikke kun danmarksmesterskaber, der spilles om i Svendborg. Der er alt fra
bronzeturneringer, sølvturnering og en guldturnering. Derudover er der BC og BM kurser,
kursus i turneringsplanlægning, introkursus i bridge, Begynderfestival og meget mere.
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Fortæl meget gerne jeres medlemmer om festivalens forskelligartede muligheder for en
god bridge-oplevelse.
Læs alt om festivalen på hjemmesiden: http://www.bridgefestival.dk/
Husk endelig også DBf´s jubilæumsfest torsdag den 11. juli på Hotel Svendborg. Alle
tilmeldinger til festivalen foretages her.

DM Mixedhold 2019
Husk endelig at tilmelde dit hold til dette års Mixedhold, som spilles på Hotel Svendborg i
bededagsferien den 17.-19. maj. Der spilles en indledende monradturnering, hvorefter 4
hold går til slutspillet og de resterende hold spiller B-finale. Der er præmier i både
slutspil og B-finale.
Info om DM for Mixedhold:
•
•
•
•
•

En af årets hyggeligste turneringer
Spil fra fredag eftermiddag til søndag aften med lørdag aften fri
Fri holddannelse med 4-6 spillere, bestående af Mixed par
Tilmeldingsfrist søndag d. 12. maj
Det koster 1.500 kr. pr. hold at deltage.

I må meget gerne fortælle om turneringen i jeres klub, så vi kan få endnu flere hold med.
I kan tilmelde jer via dette link.

Sommerens åbne huse
Annoncer for sommerens åbne huse er offentliggjort i april-nummeret af Dansk Bridge,
som er det sidste trykte blad inden september-nummeret udkommer i starten af
sæsonen.
I kan også se sommerens åbne huse på hjemmesiden www.bridge.dk under Turneringer ->
Sommerens åbne huse eller via dette link.
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