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Generalforsamling i Distrikt Fyn 
Fredag, den 22. april 2022 kl. 19.00. 
Sted: Bridgehuset, Bogensevej 27, 5270 Odense N. 
 

1. Valg af dirigent. 
Formanden bød velkommen, og meddelte, at aftenens designerede dirigent – 
Franz Dolberg - var forsinket, men ville være til stede om få minutter. Han bad 
derfor sekretæren bruge den mellemliggende tid til at få konstateret aftenens 
stemmetal. 
 

2. Konstatering af stemmetal.  
Sekretæren konstaterede ved navneopråb, at Gf. havde deltagelse af 
repræsentanter for 9 af distriktets 38 klubber. De fremmødte disponerede over 
36 af det vedtægtsmæssigt definerede stemmeantal på 107. 
 
Franz Dolberg var i mellemtiden ankommet, og blev valgt til dirigent med 
akklamation. Dirigenten konstaterede – under henvisning til vedtægterne, og 
den udsendte indkaldelse - at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt 
indvarslet, og dermed beslutningsdygtig!  
 
Formanden oplyste, at HB’s repræsentant Helle Elbro, der var en del af pkt. 6., 
skulle nå et tog til København. Han anmodede derfor om, at 
generalforsamlingen behandlede dette punkt inden beretningen.  
Dette skete – og dirigenten gav derefter ordet til Helle Elbro! 
 
Meddelelser fra DBf (fremrykket pkt. 6.) 
Helle Elbro orienterede om DBF’s almindelige situation, der var koncentreret 
om at få Bridgen tilbage ’på sporet’! 
 Trods medlemsnedgang, balancerede sidste års regnskab, hvilket skyldtes 

en medlemsdonation, der var modtaget – og indtægtsført - i perioden.  
I indeværende år var der udsigt til et større overskud! 

 Formandskabet havde været på  ’digital rundrejse’ for at anspore til 
rekruttering af nye medlemmer.  
Dette var tidsmæssigt skete i en periode, hvor klubberne var koncentreret 
om at få tidligere og nuværende medlemmer tilbage til bridgen i klubberne, 
og af kommentarer fra de fremmødte fremgik det, at initiativet ikke havde 
fyldt meget i de deltagende klubbers hverdag. 
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 Forbundet ville udbyde et digitalt begynderforløb. Adskillige deltagere i Gf 
påpegede, at nye medlemmer bedst startede i tilknytning til en klub – med 
tilhørende undervisning – og ikke med et digitalt forløb, der endte med, at 
de pågældende så efterfølgende skulle finde en passende klub.  
 

Afslutningsvis efterlyste en af GF’s deltagere et konkret udspil fra forbundets 
side.  
Helle Elbro takkede for de modtagne input, og forlod GF. 

 
 

3. Formandens beretning. 
Jens Kjeldsen konstaterede, at fynske spillere havde gjort sig bemærket på en 
række områder i årets løb. Han anførte, bl.a. at 

a. Helle Rasmussen og Anita Buus Thomsen havde deltager på 
landsholdet til VM, 

b. Årets DM for klubhold – der var arrangeret af distriktet – var blevet 
vundet af Rico Hembergs Hold - repræsenterende Odense 
Bridgeklub! 

c. Leise Hembergs hold havde vundet DM! 
Distriktets arrangementer havde lidt under årets nedlukninger, og det havde 
medført, at mange aktiviteter var blevet aflyst – eller gennemført på anden 
måde end oprindelig planlagt! 
 
Da der ligger en stor arbejdsindsats i planlægge arrangementer – som 
efterfølgende bliver aflyst, vil distriktet gennemgå det fremtidige plan med 
henblik på at få fjernet aktiviteter, der ikke har den fornødne tilslutning. 
Formanden nævnte det særlige problem omkring deltagelse i DM for Åben Par 
og Mix. 
Fyn havde langt flere pladser, end der var aftagere til, hvilket betød, at 
distriktet endte med at betale for at spillere fra andre distrikter, der deltog i 
DM. 
Problemet var rejst overfor DBf, men ikke løst! 
Formanden takkede sluttelig bestyrelsen øvrige medlemmer, for godt og 
konstruktivt samarbejde omkring løsningen af distriktets mangeartede 
arbejdsopgaver. 
Efter en kort diskussion konstaterede dirigenten, at formandens beretning var 
godkendt! 

 
 



Distrikt Fyns Referat af Generalforsamling 22. april 2022 

[3] 
 

4. Fremlæggelse af årsregnskab. 
Kassereren gennemgik det fremlagte – og af revisoren godkendte - regnskab. 
Efter en kort diskussion godkendtes regnskabet! 
 

5. Fremlæggelse af budget og distriktskontingent for kommende sæson. 
Der var ikke tale om nogen ændringer i kontingent til distriktet, men den af 
formanden rejste problematik om betaling for deltagelse i mesterskaber – hvad 
enten distriktet kunne stille deltagere eller ej, blev vendt endnu en gang. 
Det blev understreget, at budgettet var ’det bedste gæt på den forventede 
fremtidige udvikling’, og derfor løbende ville blive tilpasset til de aktuelle 
udvikling. 
Med disse bemærkninger godkendtes det fremlagte budget! 
 

6. Meddelelser fra DBf . 
a. Generel orientering. 

Jvf.  ’Fremrykket pkt. 6’! 
b. Vejledende afstemning om maksimalt forbundskontingent. 

Der var ikke nogen ændringer – kontingentet var uændret! 
c. Gennemgang af og evt. afstemning om punkter på dagsordenen  

til DBf’s repræsentantskab. 
Jens Kjeldsen og Jørn Plet ville deltage i mødet som distriktets 
repræsentanter. 
Der var ikke nogen punkter, der skulle sættes til afstemning. 

 
7. Forslag fra klubberne, medlemmer eller distriktsbestyrelsen. 

Det med indkaldelsen – af formanden - udsendte forslag var allerede – til dels - 
behandlet i tilknytning til beretningen. 
Rød Klub, Grøn Mester og Serieturneringen – såvel som forårets RealBridge 
aktiviteter blev diskuteret. 
Formanden konkluderede, at Serieturneringen, Rød Klub, og RealBridge var de 
aktiviteter, der stod højest på de tilstedeværendes prioritetsliste. 
 

8. Valg af formand.  
Jens Kjeldsen afgår (modtager genvalg). 
Jens Kjeldsen genvalgtes. 

 
9. Valg af menige medlemmer til bestyrelsen.  

a) Jørgen Langvad Madsen (modtager ikke genvalg)  
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b) Jørgen Olsen (modtager genvalg). 
Jørgen Olsen blev genvalgt. 
 

c) Valg af medlemmer 1-3 stk. (her har klubberne til opgave at finde 
kandidater). 
Beata Sarna og Charlotte Haugaard blev foreslået. Charlotte Haugaard var 
ikke til stede, og der forelå ikke noget skriftligt tilsagn, men dirigenten 
fastslog, at Charlotte Haugaard godt kunne vælges, da hun i givet fald selv 
kunne sige fra. 
Begge valgtes derefter til bestyrelsen. Charlotte Haugaard har 
efterfølgende bekræftes sin indtrædelse. 

d) Valg af suppleant. 
John Oris genvalgtes. 
 

10.  Valg af revisor og revisorsuppleant.  
Thomas Egedgaard (revisor) og Leif Thomsen (suppleant) modtager genvalg. 
Begge genvalgtes. 
 

11.  Eventuelt. 
Formanden fik ordet, og takkede den øvrige bestyrelse for deres indsats, og det 
afgående medlem – Jørgen Langvad Madsen – i særdeleshed, for deres arbejde 
med distriktets forskellige gøremål. 

 
Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var flere punkter til behandling, 
takkede deltagerne for god og rolig orden, hævede GF, og tilbagegav ordet til 
formanden, der takkede dirigenten for sin indsats. 
 
11. maj 2022 
 

 


