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Nyhedsbrev til DBf´s distrikter, klubber og andre interesserede  

 

Tak for en herlig festival og velkommen til sæson 2017/2018  
Festivalen blev igen et tilløbsstykke og satte i 2017 nye rekorder. 295 flere 
par satte sig til bordet i forhold til sidste år, hvilket er en fremgang på 8,1%. 
Stigningen skyldes især den store tilstrømning til begynderfestivalen, Vinoble 
Open og den fri tilmelding til DM Seniorpar. Tak til alle for deltagelse, tak til 
alle de frivillige som trofast stiller op som hjælper på festivalen år efter år og 
tak også til alle jer, der har bidraget med ris og ros til festivalen både via 
mails, på debatten etc. 
Vi vil senere på året offentliggøre en decideret evalueringsrapport. 
 
God vind med opstart af ny sæson. I dette nyhedsbrev kan I læse om: 

• Nye Klubber i DBf-familien 
• Opkrævning af kontingent 
• Medlemsadministration ved klubskifte 
• Nyt vedr. turneringer 
• Nyt økonomistyringssystem 
• Organisationsdag den 11. november 2017 
• Indfasning af ny BridgeCentral, BC3 
• Etablering af Juniorklub Danmark i Bridgecentral 
• Status vedr. ”Pizza&Bridge” 
• Årsmøde i Danmarks Tankesportsforbund 

 
Velkommen til nye klubber i DBf-familien 
Vi kan her ved sæsonstart byde velkommen til følgende nye klubber: 

• Ballerup Ældrebridge 
• Vejlesø Bridgeklub 
• Kvik, Gentofte 
• Bridgeklubben af 1996, Taastrup 

 
Opkrævning af kontingent 
Husk at vi fra den 1. september lukker for ændring af primærklub for dem, 
der er medlem af flere klubber. Det gør vi for, at I kan opkræve korrekt 
kontingent fra jeres medlemmer, og vi herefter kan fremsende en korrekt 
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faktura til jer baseret på det antal medlemmer, der er registreret og dermed 
opdateret i BridgeCentral den 15. oktober 2017. Fra den 16. oktober åbner vi 
igen op for skift af primærklub.  
Ved en fejl fik vi ikke opkrævet kontingent pr. 1. juni i år. Opkrævningen fra 
den 1. juni foretages sammen med opkrævning i oktober. 
 
Medlemsadministration ved udmeldelse/klubskifte 
Desværre kan nogle medlemmer opleve klubløshed i forbindelse med et 
klubskifte. Det sker, hvis man fx bliver udmeldt pr. 30. april, og man endnu 
ikke meldt ind i en ny klub. Hovedbestyrelsen har i den forbindelse drøftet, 
hvordan kontingentbetalingen skal opfattes.  
Det er således DBf´s vurdering, at selve kontingentbetalingen til DBf dækker 
et helt år. Det betyder, at man er medlem af en DBf-klub fra sæsonstart 1. 
september og til sæsonens afslutning pr. 31. august. Det betyder efter DBf´s 
opfattelse, at der bør administreres på en sådan måde, at man er medlem i 
den klub, man ønsker at forlade frem til ny sæsonstart, altså 31.8. Dette for 
at undgå, at man ikke bliver klubløs ifm. et klubskifte, og dermed ikke får 
bladet, ikke udelukkes fra deltagelse i DM finale under bridgefestivalen etc.  
DBf skal derfor henstille til vores medlemsklubber om at administrere på en 
sådan måde, at medlemmer først udmeldes umiddelbart før den nye sæson 
begynder. 
 
Nyt vedr. turneringer 
Tilmeldingen er åben til både damehold og seniorhold.  
I og jeres medlemmer kan læse om turneringerne på bridge.dk under 
turneringer-holdturneringer. Vi håber, at I vil hjælpe os med at få så mange 
tilmeldte som muligt. 

 

Nyt økonomistyringssystem 
I forbindelse med ansættelsen af forbundets nye økonomi- og regn-
skabskonsulent har vi fået afdækket nogle uregelmæssigheder i vores 
økonomi- og regnskabsstyring. Det vedrører bl.a. forbundets 
økonomistyringssystem, Winfinans, som giver mange daglige, systemmæssige 
udfordringer. Der pågår derfor pt et stort oprydningsarbejde, som rækker 
flere år tilbage. Der er samlet set tale om meget tidskrævende arbejdspro-
cesser, og dermed udnyttes ressourcerne ikke optimalt ift. at sikre en god 
økonomi- og regnskabsstyring. Af samme grund er det derfor besluttet, at 
forbundet pr. 1.1.2018 skal overgå til et nyt økonomistyringssystem.  
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Situationen betyder også, at vi pt. mangler et fuldstændigt overblik over, om 
klubber og distrikter har penge til gode hos DBf eller omvendt. Når vi har et 
bedre overblik, vil I derfor høre fra os. Der kan også være andre udeståender, 
som vi beder om jeres tålmodighed omkring. Man er naturligvis også 
velkommen til at kontakte økonomi- og regnskabskonsulent, Bettina 
Bresemann på bettina@bridge.dk 
 
Organisationsdag lørdag den 11. november 2017 
Husk organisationsdagen lørdag d. 11. november 2017 i Korsør. 
Organisationsdagen er for alle, det vil sige distrikter, klubbestyrelser og 
menige medlemmer. Invitationen findes i Dansk Bridge til september. 
Invitationen er vedlagt nyhedsbrevet, så I kan hænge den op i klubben. Sæt 
gerne kryds i kalenderen og fortæl andre om dagen! Vi håber, at rigtig mange 
af jer vil komme og være med til at forme fremtiden i Danmarks 
Bridgeforbund. Frist for tilmeldign er den 2. oktober. I må meget gerne 
allerede nu tilmelde jer via dbf@bridge.dk 
 
Indfasning af ny Bridgecentral – BC3 
Vi følger vores implementeringsplan og er her ved sæsonstart 1. september 
2017 klar med den første gruppe af klubber, der skal påbegynde indfasningen 
af den nye Bridgecentral. Den løbende indfasning er valgt, for at 

• få fundet og rettet fejl, som er svære eller umulige at teste forud, så 
flest mulige brugere undgår at blive belastet af dem,  

• sikre en solid IT-support til alle brugerne i rette tid,  
• IT-supporterne skal kunne magte supportopgaven.  

 
Målsætningen er, at mindst 50 % af alle DBf-klubber er på inden udgangen af 
2017 og fuld indfasning af alle DBf-klubber i foråret 2018 – dvs. inden 
sæsonafslutning. 
For mange almindelige brugere af BridgeCentral vil den fremstå uden synlige 
ændringer. Det er især nede i selve maskinrummet, at ændringer foretages, 
hvilket ikke er synligt for den enkelte bruger. Vi ved, at der er mange ønsker til 
funktionaliteterne i den ny BridgeCentral f.eks. running scores og ny hjemmeside-
editor. Det ligger også i pipelinen, men det bliver tidligst 2018.  
Klubber, der har ønsker til indfasning, kan rette henvendelse til 
forbundssuperbruger Henning Mikkelsen, hvm@tdcadsl.dk 
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Etablering af Juniorklub Danmark i Bridgecentral 
Det er et stort ønske, at vi kan sikre mulighed for at få skolebridge-elever ind 
i DBf-familien. En skoleelev vil ikke nødvendigvis melde sig ind i en bestemt 
DBf-klub. Der er derfor oprettet en særlig juniorklub i Bridgecentral, og den 
har nummer 8890. 
På denne måde kan vi fastholde kontakten til en gruppe af unge bridgespillere 
og f.eks. gøre dem opmærksom på ”pizza og bridge”, mesterskaber og andre 
relevante aktiviteter. Samtidig er kontingentet meget lavt, 100 kr. som 
matcher kontingentet for kursusmedlemmer.  
Kontakt derfor Morten Bilde, morten@ballebo.dk, hvis I ønsker juniorer 
oprettet i Juniorklub Danmark. 
 
Pizza og bridge 
Der er nu planer om at sætte ”Pizza og bridge” i søen følgende steder: 

• Aalborg 
• Vejle 
• Grænseegnen 
• Aarhus 
• Fredericia 
• København 

 

Årsmøde i Danmarks Tankesports-forbund 
Danmarks Tankesports-forbund, DT, har holdt sit årsmøde den 16. august i år. 
På mødet blev det bl.a. aftalt at arbejde for en stærkere synliggørelse af 
tankesporten - også med tanke på, at idrætsbegrebet i disse år bliver bredere 
og bredere. Tankesporten kan således inkludere både ældre borgere og 
borgere, der ikke har mulighed for at udøve stærkt, fysisk betonet idræt. DT 
drøftede desuden forslag til ændring af udlodningsloven og ønsker, at 
tilskuddet til DT fremover allokeres direkte fra Kulturministeriet og ikke fra 
DIF, som ikke har ønsket at optage DT som medlemsforbund. 
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Invitation til organisationsdag d. 11. november 2017  
For både medlemmer, klubber og distrikter 

 
Formålet med organisationsdagen er, at alle organisatoriske lag i DBf (HB, 
distrikter, klubber, udvalg og sekretariat) sammen diskuterer relevante emner.  
Herved opnår vi, at 

• Alle har mulighed for at komme med input til deres forbund 
• Alle har mulighed for at komme i dialog med andre organisatoriske lag 
• Hovedbestyrelse, udvalg og sekretariat bliver synlige 
• Hovedbestyrelsen får en pejling på, i hvilken retning klubber ønsker, DBf 

skal bevæge sig 

 
Sted: Comwell Korsør, Ørnumvej 6, 4220 Korsør  
 
Tid: kl. 11.00 til kl. 17.30 
 
Vi planlægger en blanding af foredrag i plenum og workshops, hvor alle har 
mulighed for at deltage i to. 
 
Workshops 

• Frivillighed ordstyrer Finn Caspersen 
• Klubstrukturer ved Steen Løvgreen og Thomas Schønfeldt 
• Juniorbridge ved Morten Bilde 
• BC3 ved Henning Mikkelsen 

 
Tidsplan: 
11.00 velkommen 
11.10 Foredrag om frivillighed 
12.30 Intro til workshops 
13.00 Frokost 
14.00 Workshops 
15.30 kaffe 
16.00 Workshops 
17.30 Afrunding og tak for i dag 
 
Frist for tilmelding: mandag den 2. oktober 2017 til DBf@bridge.dk 


