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Nyhedsbrev oktober 2017

E-mail: dbf@bridge.dk

Nyhedsbrev til DBf´s distrikter, klubber og andre interesserede
Velkommen til nye klubber i DBf
Vi byder velkommen til Brædstrup Bridgeklub som er blevet en del af DBf her i oktober 2017.
Bridgens Dag den 26. august 2018
Hovedbestyrelsen og Breddeudvalget ser frem til, at der igen kan afholdes
Bridgens Dag, søndag den 26. august 2018. Mere information følger i løbet af foråret 2018.
Kurser
DBf har udviklet et omfattende kursusprogram for Bridgecentralens brugere, klubbestyrelser, bridgelærere og turneringsledere. Kurserne er skabt til at klubber –
alene eller i samarbejde – eller distrikter kan arrangere kurset og bestille den
færdige fagpakke med lærer og materialer hos DBf. Se mere på
http://www2.bridge.dk/Kurser.aspx?ID=19652 hvor du foruden kursusprogrammet
kan se hvilke kurser, der er planlagt til afholdelse i nær fremtid.
Aflysning af organisationsdag
Beklageligvis måtte organisationsdagen aflyses pga. for få tilmeldinger. Af hensyn
til både udbytte og idéudveksling mellem klubberne var det besluttet, at der skulle være et vist antal deltagere på minimum 100.
I forbindelse med aflysningen har DBf foreslået egne klubdage i distrikterne eller
distrikter i samarbejde. Endvidere vil der på midtvejsmødet i november være en
drøftelse af, hvordan vi bedst muligt understøtter udviklingen af både DBf og DBfs
klubber – herunder samarbejder på tværs til gavn for fælles inspiration og udvikling. Endelig vil det også være en opgave for en kommende udviklings- og klubkonsulent, se nærmere neden for.
Ansættelse af udviklings- og klubkonsulent
DBf har opslået en stilling som udviklings- og klubkonsulent, der skal styrke understøttelsen og udviklingen af DBfs klubber. Den kommende medarbejder skal således stå til rådighed for DBf´s klubber ved at tilbyde bistand til at kunne igangsætte forskellige udviklingsaktiviteter, der kan udvikle og udbrede bridge og bridgere-
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laterede aktiviteter til nye målgrupper. Hele stillingsopslaget kan ses på DBf´s
hjemmeside.
Sekretariatet
Vi har både i sekretariatet og i butikken taget afsked med en række medarbejdere ligesom vi har budt velkommen til nye. Bemandingen og opgavevaretagelsen er
nu som følger:
• Charlotte Fuglsang, direktør – varetager den generelle ledelse af sekretariatet og er ansvarlig ift. hovedbestyrelsen ift. både driftsmæssige og strategiske opgaver. Træffes på cfu@bridge.dk
• Jeppe G Knappe, IT- og turneringschef – overordnet ansvarlig for
turneringsplanlægning og -koordinering samt drift og udvikling af DBf´s ITprodukter. Træffes på jgk@bridge.dk
• Bettina Bresemann, økonomi- og regnskabskonsulent varetager DBf´s økonomi- og regnskabsstyring, lønadministration, kontingentopkrævning mv.
Træffes på bettina@bridge.dk
• Britta Sønderby virksomhedspraktikant, administrative opgaver, telefoner,
m.v. Træffes på bsh@bridge.dk eller dbf@bridge.dk
• Jonas Houmøller, salgs- og bridgefaglig medarbejder i Bridgebutikken.
Træffes på jonas@bridge.dk
• Morten Henningsen, bistår os midlertidigt i Bridgebutikken og i sekretariat
med en række opgaver, bl.a. kontingentopkrævning samt overgang til nyt
økonomistyringssystem Træffes på morten@bridge.dk
Kontingentopkrævning
Vi har primo uge 42 udsendt kontingentopkrævning til alle klubber. Har din klub
ikke hørt fra os, skal I venligst rette henvendelse til Morten Henningsen på morten@bridge.dk eller 48475213. Mht. opkrævning af mesterpoint vil vi foretage
sommerens opkrævning sammen med opkrævningen pr. 31. december 2017.
Afregningsblanketter
Vi er opmærksom på, at vi pt har nogle udfordringer med vores afregningsblanketter på hjemmesiden. Vi er i gang med at løse problemet.
Beskyttelse af persondata i Bridgecentralen
Bridgecentralen og den centrale medlemsdatabase indeholder mængder af personlige oplysninger, fx kontaktdata mv. om den enkelte. Der ligger som udgangs-
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punkt ikke oplysninger, der ikke er nødvendige at have for at kunne drive bridgeklub og -forbund; men alligevel ligger der oplysninger som det vil være ærgerligt
af få lækket ud i forkerte hænder.
DBf er i færd med at udarbejde en politik for håndtering af persondata i Bridgecentralen, herunder adgangsstyring, således at det enkelte medlem kan føle oplysningerne om sig bedst muligt beskyttet og således at vi som forbund kan leve
op til EU’s persondataforordning, der træder i kraft i foråret 2018.
Indfasning af ny Bridgecentral – BC3
Indfasning af BC3 begyndte ved sæsonstart september 2017. Seks klubber har været med ved første indfasning. Der er herefter anvendt 4-5 uger på at rette og
håndtere fejl m.v. De væsentligste fejl er blevet udbedret, herunder en meget
væsentlig hastighedsoptimering på nogle vigtige delprocesser. Vi har med den første opdatering også fået etableret opdateringsrutinens automatik til de fremtidige
opdateringer.
Resultaterne fra den første indfasning omfatter flere parturneringsformer og flere
former af almindelige holdturneringer i flere rækker. Nu forestår aftaler med den
næste gruppe af klubber om, hvad de skal afvikle, hvordan og hvornår, så sortimentet af afprøvede turneringsformer kan bredes ud og der kan indsamles flere
erfaringer.
EU-dom om bridge og moms
EU-domstolen har afsagt en dom, der tilsyneladende betyder, at turneringsbridge
ikke anses for at være en sport efter EU's momsregler. DBf har kun kort set
dommen omtalt i medierne. Sekretariatet er naturligvis i gang med at afdække
eventuelle konsekvenser for turneringsbridge i DK og har bl.a. rettet henvendelse
til vores revisor. Samtidig har Skat oplyst via Ritzau, at de vil gennemgå dommen
og vurdere dens konsekvenser for de danske regler.
Evt. spørgsmål kan rettes til direktør Charlotte Fuglsang på 2222 9926.
Event i Århus, den 17. november 2017
Bridgefonden, Dansk Skolebridge og DBf afholder sammen en offentlig bridgeevent
i Århus, fredag den 17. november kl. 15.00-17.30. Målgruppen er unge mennesker,
deres kammerater, forældre og bedsteforældre. Danmarks vistnok - eneste fuldtids professionelle bridgespiller, Dennis Bilde vil være til stede. Se mere om
arrangementet på DBf´s hjemmeside i løbet af uge 44.
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