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Referat af Repræsentantskabsmøde i Horsens den 29. april 2017 
 
 

Deltagere: 

København:   Durrin Hynes, Christian Snabe 
Nordsjælland:  Henning V. Mikkelsen, Finn Caspersen, Henrik Sattrup 
Østsjælland:   Søren Pirmo, Per Egelund 
Vestsjælland:   John Maagaard  
Bornholm:  Niels Fensbo 
Storstrøm:   Olaf Johansen 
Nordjylland.   Kurt Als, Birte Kjeldsen 
Østjylland:   Jonna Laursen, Annalise Thorsen 
Vestjylland:   Poul Bo Madsen 
Sydjylland:   Lars Andersen, Sus Vang 
Fyn:    Jane Norgren, Inge Lind Sørensen 
 
Hovedbestyrelsen:  Nis Rasmussen 

Nell Rindahl 
Ole Raulund 
Bo Ulrik Munch 
Anne Lauritzen 

 
Gæster:   Søren Frandsen (Dirigent) 

Poul Rasmussen  
  Inge Smith Nielsen 

Mette Elbech Jacobsen 
  Charlotte Fuglsang 

   Trine Binderkrantz 
Jacob Kehl  
HK Sørensen 
Birgitte Engelbrechtsen  
Hasse Vinter 
Niels-Peter Meldgaard 
Charlotte Koch-Palmund (ref) 
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Formand, Nis Rasmussen bød velkommen til både repræsentanter og gæster. 
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 Søren Frandsen som dirigent. Søren Frandsen præsenterede sig 
selv, blev valgt, takkede for valget og indledte mødet med at konstatere, at 
repræsentantskabsmødet var varslet rettidigt. Endvidere opfordrede Søren Frandsen til, 
at også gæster - havde taleret på mødet, hvilket repræsentantskabet tilsluttede sig. 
 
2. Hovedbestyrelsens beretning.Nis Rasmussen tog i sin beretning udgangspunkt i den 
debat, som Hovedbestyrelsen lancerede på Klubforum i forlængelse af oplægget fra de 
fem østjyske klubber, ”I takt med tiden”. Formålet med dette, var bl.a. at få et indtryk 
af:  

• om klubberne ser ens på de udfordringer bridgen står over for 
• Få inspiration til hvordan klubberne gerne vil se DBf fremadrettet 

Der er kommet godt 50 indlæg. I hovedtræk omfatter temaerne:  
• Forbundsstruktur – og graden af medlemsdemokrati 
• Mesterpoint kontra kontingent 
• Hvad får man for sine kontingentpenge 
• Balancen mellem bredde og elite 

 
 
I den forbindelse savnes der, at flere klubber havde havde deltaget i debatten. Ligesom 
der måske savnes indlæg i debatten, der tydeligere adresserer den mere strategiske 
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udfordring om fremtidssikring af bridgen. Det er noget som hovedbestyrelsen er optaget 
af.Hovedbestyrelsen har et ønske om, at DBf kommer op i gear, og har bl.a. i den 
forgangne periode ansat en ny direktør.  
 
Charlotte Fuglsang har koncenteret sig om ledelsesopgaven i sekretariatet, årsregnskabet 
samt status og fremdrift på BC3 udviklingen. 
 
Nis Rasmussen fortalte endvidere, at der fremover skal være fokus på bedre 
understøttelse af det frivillige arbejde og rekruttering. Han kom også ind på Skolebridge, 
Bridgens Dag, differencieret kontingent og uorganiserede klubber. 
 
Vi tilbyder som forbund følgende services: 

- Bridgecentral 
- Dansk Bridge  
- Klubdage / organisationsdage 
- KlubPartnere og Superkassere  
- Forsikring 
- Festival  
 

 
Den skriftlige beretning kan ses på 
http://www2.bridge.dk/Regnskab%20og%20beretning.aspx?ID=17885  
 
 
 
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 

Direktør Charlotte Fuglsang fremlagde årsregnskabet for 2016. Resultatet blev et 
underskud på knap 613.000 kroner, hvor der oprindelig var budgetteret med et underskud 
på 263.000 kroner. En række begivenheder gjorde imidlertid, at hovedbestyrelsen måtte 
beregne et nyt estimat. DBf’s egenkapital var ved udgangen af 2016 på 6.451.642 kroner. 
Charlotte Fuglsang bemærkede her til, at det naturligvis er vigtigt, at vi stiler efter, at 
indtægter og udgifter balancerer, hvorfor det ikke er bæredygtigt i længden at trække 
på egenkapitalen. 
Ligeldes lagde Charlotte Fuglsang vægt på, at da 75% af indtægterne er finansieret af hhv 
kontingenter og mesterpont, så er det naturligvis vigtigt, at medlemmerne støtter den 
måde ressourcerne anvendes på.  
 
I øvrigt henviste Charlotte Fuglsang til den udsendte årsrapport inkl. ledelsesberetning  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side 4/9 Bridge – mere end et spil 
 

 
Poul Rasmussen foreslog, at DBf udarbejdede et 5-års budget. 
  
Olaf Johansen fastslog, at DBf’s værdipapirer har givet et fint afkast. Han spurgte, om en 
procentdel af renterne var blevet tilskrevet den arv, som er øremærket juniorer.  
Nell Rindahl svarede, at det havde Hovedbestyrelsen ikke tænkt nærmere over, men at 
de vil tage det til efterretning.  
 
Årsregnskabet blev godkendt.  
Det kan ses her http://www2.bridge.dk/Regnskab%20og%20beretning.aspx?ID=17885  
 

 

4. Indkomne forslag 
Der var indkommet tre forslag fra fem bridgeklubber; Mårslet, Aarhus Aadal, Galten, 
Vejlby-Risskov og Næshøj. Èt forslag vedrørte en ændring af vedtægterne. 

  
Forslag 1 

”§4 stk.2: Repræsentantskabet består af to hertil befuldmægtigede personer fra hver 
bridgeklub med fuldt medlemskab af DBf samt af DBf´s bestyrelse. 
Stk. 3 Hvert af DBf’s medlemmer med fuldt medlemskab har på alle re-
præsentantskabsmøder én stemme for hvert påbegyndt antal af 25 primær medlemmer 
ifølge DBf medlemsadministrationssystem den 31.december i den enkelte klub. Hvert af 
bestyrelsens medlemmer har én stemme. Ingen klub kan have over 20 stemmer. 
Stk. 4 DBf's medlemmer med fuldt medlemskab, som ikke har en medlemsliste pr. 30. 
september, der ligger forud for repræsentantskabsmødet, har én stemme for hvert 
påbegyndt antal af 50 aktive spillere ifølge medlemmets medlemsliste på 
optagelsestidspunktet i DBf. 
Disse regler er modificeret fra gældende vedtægter fra Dansk Golf Union”. 
 
Der er efterfølgende modtaget en modificering af forslaget:  
”Repræsentantskabet består af én befuldmægtiget person fra hver bridgeklub (typisk 
formanden eller en stedfortræder for denne) med fuldt medlemskab af DBf samt af DBf´s 
bestyrelse”. 
 
Hasse Vinter fra Aarhus Aadal bridgeklub var inviteret til at motivere forslagene: 
De 5 klubber blev inspireret til forslaget efter et møde i januar 2017, hvor Nis Rasmussen 
deltog. Klubberne debatterede efter mødet, hvordan man kan få mere nærhed og 
kommunikation i øjenhøjde i DBf. Netop ved at udvide repræsentantskabet, kan dette 
opnås.  
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Nis Rasmussen mente ikke, at forslaget ville bringe bridgen videre. Hvis det blev 
vedtaget, ville der skulle arbejdes blandt andet med økonomien omkring et kæmpemøde. 
 
Herefter diskuterede repræsentantskabet forslaget.  
Der var enighed om, at tanken om et bredere og mere direkte demokrati var tiltalende,  
men at forekom både praktisk og økonomisk umuligt.  
 
Flere repræsentanter fremførte, at klubberne i deres distrikt følte, de havde fin 
indflydelse.   
 
Forslaget blev forkastet med stemmerne 19-0. 
 
Forslag 2 
”Betaling for deltagelse i mesterpointordningen skal pr. 1.9.2017 ikke længere være 
obligatorisk, men frivillig” 
 
Den følgende debat viste, at der var konsensus om, at mesterpointordningen ikke skal 
gøres frivillig. 
Flere repræsentanter foreslog, at den særskilte betaling for mesterpoint blev afskaffet, 
og i stedet blev lagt ind som en del af kontingentet. 
 
Repræsentantskabet stemte herefter om: 
”Skal vi forstætte med den nuværende ordning? ” 
 
Dette blev vedtaget med stemmerne 19-0.  
 
Forslag 3 
”Årsregnskabet for DBf skal gøres mere synligt og mere specificeret samt fremsendes til 
samtlige klubformænd minimum 1 måned før årligt rep-møde”.  
Hasse Vinter motiverede forslaget: ”Vi har ikke tid til at finde det på medlemsinfo. Vi vil 
gerne have det tilsendt”. 
 
Charlotte Fuglsang fremførte, at regnskabet godt kan gøres det mere synligt og mere 
formidlingsvenligt, men mente, at t det ikke bør offentliggøres før, det er godkendt. 
 
Repræsentantskabet stemte herefter om: 
”Er repræsentantskabet tilfredse med den måde, regnskabet bliver offentliggjort nu” 
Repræsentantskabet stemte ja til dette med stemmerne 18-0. 
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Repræsentantskabet stemte herefter om: 
”Er repræsentantskabet imod at regnskabet lægge på klubforum inden det er godkendt” 
Repræsentantskabet stemte ja til dette med stemmerne 11-2. 
 
Det beskendtgøres fremover i Dansk Bridge med en notits, at oplysninger om regnskabet 
kan findes under medlemsinfo på www.bridge.dk. 
 
Regnskabet lægges fremover på klubforum, når det er godkendt. 
 
 
 
5. Fastsættelse af kontingent 
Hovedbestyrelsen foreslog uændret kontingent. Repræsentantskabet godkendte 
hovedbestyrelsens forslag. 

 
Kontingentet til Danmarks Bridgeforbund er derfor for sæsonen 2017-18 fastsat til 260 kr. 
i hovedkontingent, som betales via primærklubben, og desuden 50 kr. pr. klub, man er 
medlem af. 
Hertil kommer distrikts- og evt. kredskontingent, som opkræves for alle medlemmer, 
uanset om de har klubben som primærklub eller ikke. 
For K-medlemmer opkræves 100 kr. 
For juniorer opkræves halvt forbunds-, kreds- og distriktskontingent. Det halve 
kontingent for juniorer gælder ikke k-medlemmer. 

 
 
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 

Anna von Lowzow, Anne Lauritzen, Bo Ulrik Munch, Nell Rindahl og Ole Raulund var på 
valg, og modtog alle genvalg.  
Alle blev genvalgt uden modkandidater. 
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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. Jens Grann var på valg og modtog genvalg.  
 
Olaf Johansen fandt det dybt kritisabelt, at de siddende kritiske revisorer ikke har 
udarbejdet et prokotollat til årsregnskabet til repræsentantskabsmødet. 
Ifølge kommisoriet for kritiske rivisorer, skal de gøre dette. 
 
Niels-Peter Meldgaard (kritisk revisor) fremførte, at der på de seneste 
repræsentantskabsmøder havde været alt for meget fokus på de kritiske revisorers 
prokotollat, og at de kritiske revisorer ikke havde ønsket dette i år. Derudover havde de 
ikke fundet forhold, der nødvendiggjorde at udarbejde et prokotollat. 
 
Olaf Johansen nævnte blandt andet følgende forhold, som burde have været beskrevet i 
et prokotollat: 

- Personaleudgifter 
- Budgetfejl for BridgeCentralen 
- Hovedbestyrelsens manglende udarbejdelse af en 5-års målsætning, som tidligere 

lovet, og tilhørende budget 
 

 
John Maagaard opstillede herefter Olaf Johansen som kritisk revisor. 
 
Der skulle således foretages valg mellem Jens Grann eller Olaf Johansen som kritisk 
revisor. 
Olaf Johansen blev ved skriftlig afstemning valgt med stemmerne 10-9. 
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11. Eventuelt 

 

Kurt Als: Samarbejdet mellem distrikterne og DBf skal styrkes. Det føles som om, vi bliver 
styret fra centralt hold. Vi ønsker at blive inddraget i test af BC3.  
Vi har prøvet at køre undervisning på BBO, og vi har nævnt for Charlotte Fuglsang og Nis 
Rasmussen, at det vil vi gerne udbrede. 
 
Birte Kjeldsen: Det foregår en gang om ugen. Med tilmelding. Der er et tema hver gang, 
og det er tænkt for turneringsspillere.  
 
Henning Mikkelsen: Distrikterne kan bidrage på uddannelsesområdet. Både ved afholdelse 
af turneringsleder- og it-kurser.  
 
Sus Vang: I distrikt Sydjylland, har vi debatteret, om der kunne være reklamer i Dansk 
Bridge. Det vil være fint, hvis man kan koble det til sponsorater.  
På midtvejsmødet i december 2016, blev det vedtaget, at afholde en organisationsdag i 
2017.  Vi skal have klubberne med, og her kan vi bruge distrikterne. Når vi har fået lavet 
et program, så er det også op til jer, at få klubberne til at deltage.  
 
Kurt Als: Distrikt Nordjylland synes ikke, at en landsdækkende organisationsdag er en god 
ide, og de nordjyske klubber kommer ikke til at deltage. Vi vil meget hellere have, at 
breddeudvalget deltager på en klublederdag i vores distrikt.  
 
Jane Norgren: Vi ønsker dato for repræsentantskabsmødet i 2018, og distrikt Fyn vil 
gerne have, at det placeres i maj måned.  
Nis Rasmussen oplyste her, at DBf ifølge sine vedtægter skal afholde sit 
repræsentantskabsmøde i april. 
 
Jane Norgren: Hvad gør I andre distrikter for at følge op på skolebridge? 
 
Birte Kjeldsen: I min klub har vi en klub-i-klubben. 1½ time før spilstart spiller 
juniorerne.  
 
Niels Fensbo: Bridge er på ungdomsskoleprogrammet på Bornholm fra næste sæson. 
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Birte Kjeldsen: Skolebridgeforeningen etablerer kufferter med kort, undervisnings-
materialer osv., som klubberne kan låne. Det vil være dejligt med en 
skolebridgeansvarlig i alle distrikter. 
 
Finn Caspersen: Distrikterne er under pres. Hovedbestyrelsen vil fjerne vores opgave med 
at arrangere turneringer. Vi bliver presset af klubberne. Vi kunne eventuelt nedlægge 
distrikterne, men så fjerner vi nærheden. Finn Caspersen foreslog drefor, at der i DBf 
blev udarbejdet en slags ”kanon” om vores formål m.v. 
 
Herefter bekendtgjorde dirigenten, at repræsentantskabsmødet var afsluttet. 


