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1) Valg af dirigent 

Ole Drengsgaard blev valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig. 

 

2) Konstatering af stemmetal 

Følgende klubber var fremmødt: Akademisk Bridgeklub, Bridgeklubben Bellevue, Egå Bridgeklub, Horsens 

Bridgecenter, Odder Bridgeklub, Spar Konge Silkeborg, Aarhus Bridgeklub. 

I alt var 34 stemmer fremmødt. 

 

3) Formandens beretning 

Formanden havde lavet en skriftlig beretning, som blev uddelt (lægges også på hjemmesiden). 

Der ros for den nye hjemmeside. Det skal tjekkes om den også er brugervenlig for synshæmmede. 

 

4) Aflæggelse af regnskab 

Regnskabet udviste et underskud på ca. kr. 24.000. Underskuddet skyldes primært en annoncekampagne til fordel for 

klubber med undervisning i starten af sæson 21/22. Desuden er der brugt penge på TL-kurser og en ny hjemmeside. 

Efter statusdato er en del af egenkapitalen placeret i værdipapirer jf. beslutning på generalforsamlingen i 2021. 

 

Der var ros for at forsøge at bruge egenkapitalen aktivt til annoncer og kurser. 

 

5) Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet blev fastsat til kr. 11 (uændret). 

 

6) Meddelelser fra DBf 

Følgende punkter blev berørt 

- Corona 

- Distrikternes rolle 

- Nedsat bemanding i sekretariatet i Herlev 

- Forbedringer af BC3 – bl.a. hastighed. 

- Innovationsforum er blevet nedsat som opfølgning på klubmødet i 2019. 

- BBO og RealBridge giver klubberne en ny mulighed for fleksibilitet og måske endda overlevelse for små 

klubber. 

- Bridgefestival 

- Bridges dag afholdes 28. august 2022. 

 

Uddrag af kommentarer 

- Tak for at minde os om, at vi selv skal tage fat. 

- I medlemsundersøgelser spørger man dem som kommer. Hvordan får man spurgt dem, der ikke kommer? 

- Hvis klubber skal i avisen, skal man forvente selv at skrive en stor del af artiklen. 

- En klub havde haft en positiv aften med HK Sørensen, og vil gerne anbefale ham til andre. 

 

7) Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

8) Valg af bestyrelse 

Birgitte Engelbrechtsen og Torsten Ørhøj blev genvalgt. 

Merete Schøller blev nyvalgt. 

 

9) Valg af revisor og revisorsuppleant 

Johan Hammelev blev genvalgt som revisor. 

Ole Drengsgaard blev genvalgt som revisorsuppleant. 

 



10) Eventuelt 

Torsten Ørhøj opfordrede klubberne til at give besked om alle åbne turneringer, så de kan komme på distriktets 

hjemmeside. 

Det var ærgerligt at DM for begyndere blev aflyst i Silkeborg. Der skal gøres mere, for at få begynderne med til denne 

turneringen. 

Der blev spurgt om man ikke bør godkende regnskab og beretning. Bestyrelsen lovede at se på en præcisering af 

vedtægterne til næste år. 

 

 

Referent: Torsten Ørhøj - mødet slut kl. 20.20 


