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Kære klubformænd 
 
Hermed en information om, hvad der sker i Jeres distrikt fra nu af og resten af sæsonen. Vi ville egentlig have ud-
sendt en information i november sidste år, men rendte ind i betydelige problemer – Så I kommer til at nøjes med 
denne .  
 
Bemærk, at Klubinformationerne også rummer informationer, der kan være til glæde både for Jeres bestyrelse og 
medlemmer, uanset hvilken type klub, I mener at være. Men vi har ikke mulighed for at sende til andre end Jer 
formænd, som det er nu. Da denne information ikke kan være på én side, kunne vi måske bede Jer om at tage et 
antal kopier, som I lægger frem og giver et pænt ord med på vejen? 
 
 
1. DBf’s inspirationsmøder om indslusning og fast-

holdelse af nye medlemmer fredag den 17. marts 
Som det fremgår af DBf’s hjemmeside, afholdes inspi-
rationsmødet i vores distrikt den 17. marts fra kl. 
13.00 til ca. 15.30. Det bliver i den store sal i stuen 
ved biblioteket (indgang i biblioteket), og adressen er 
Skovensvej 4, 3400 Allerød. Det bør være af interesse 
for alle distriktets klubber uanset, om I allerede har 
deltaget i hvervningsprojektet sidste år eller ej, så det 
er bare om at få nogle stykker fra bestyrelsen til at 
møde op. Der er plads til 100 deltagere, så der er 
ingen grund til at holde sig tilbage.  
Tilmelding til dbf@bridge.dk med angivelse af delta-
gere (og formentlig klubnavn og/eller –nr.) 

2. Ordinær generalforsamling lørdag den 25. marts 
Årets ordinære generalforsamling afholdes som ved-
taget på sidste års ditto den 25. marts. Det foregår i 
Lillerød BK’s spillelokale på første sal i Skovens Hus, 
Skovensvej 4 i Allerød med start kl. 10.30. Og i over-
ensstemmelse sidste års beslutning, forsøger vi i år 
med en Brunch fra kl. 10.00 til 10.30, samt en rask 
turnering efter generalforsamlingen (max 3 timer?), 
hvis der er stemning for det. Vi beder om tilmelding 
til brunchen til mig på mail@qsm.dk for nogenlunde 
at kunne styre maden. Til det øvrige dukker man bare 
op.  
Vi kommer snarest med en indkaldelse med dagsor-
den, men denne orientering gælder som officiel ind-
kaldelse.  

 Husk, at forslag med motivering skal være 
mig i hænde senest den 25. februar (4 uger 
før), fx på mail@qsm.dk. 

 Husk også, at I har 1 stemme for hver påbe-
gyndt 25 medlemmer (max 10), men general-
forsamlingen er åben for alle medlemmer af 
distriktet. 

 Det står således enhver frit for at dukke op, 
deltage i brunch, generalforsamling (måske 

uden stemmeret), og efterfølgende kortspil; 
og vi synes, I skal nævne denne mulighed for 
Jeres medlemmer. 

 
Det er en stor glæde for os, at DBf’s nye direktør, 
Charlotte Fuglsang, deltager som DBf’s repræsentant 
på generalforsamlingen i år. For at hun kan forberede 
sig bedst muligt, kan I foreslå emner, I ønsker belyst, 
evt. til mig, så videresender jeg til Charlotte (det kan 
fx være noget af det, der er nævnt nedenfor under 
pkt. 4). 

3. Tu-leder modul 1-3 samt Brush-up kursus i maj - 
juni 

Igen i år afholder vi turneringslederkurser. Uddannel-
sen består af 3 moduler, og der bliver igen et brush-
up kursus for turneringsledere, der føler sig lidt 
”rustne”. Alle moduler er fra kl. 10 – ca. 17.30. Hvert 
modul koster DKK 400 i deltagergebyr, og hertil 
kommer bespisning på ca. DKK 75. For at stimulere 
vore klubber til at uddanne flere turneringsledere, 
kan klubben efterfølgende få refunderet halvdelen af 
deltagergebyret (altså DKK 200), for de af klubbens 
medlemmer, der gennemfører et modul. Alle modu-
ler afholdes i Skovens Hus i Allerød (Lillerød BK’s spil-
lelokale), hvis der er deltagere nok. Det er en god ide 
at være tidligt ude for at sikre, at de mulige emner 
ikke får planlagt andet i mellemtiden. 

 Modul 1:   Søndag den 07. maj 
 Modul 2:   Søndag den 21. maj 
 Modul 3:   Søndag den 25. juni 
 Brush-up:  Søndag den 11. juni (for TU-

ledere, der tidligere har gennemført modul 
1-3, men ønsker en brush-up). 

Tilmelding til Henning Mikkelsen hvm@tdcadsl.dk 
senest 8 dage før, men meget gerne længe før (!). 
Bemærk, at det er sammenhængende moduler. Man 
kan altså ikke deltage på modul 2, hvis man ikke har 
gennemført modul 1). 
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4. Indtryk fra Midtvejsmødet den 03. december 
Henrik Sattrup og jeg deltog i det traditionelle Midt-
vejsmøde, hvor DBf’s formand, Nis Rasmussen gav en 
fin fremstilling af regnskabet. Der var ikke enighed 
om alt, men det affødte en positiv og sober debat. 
Der var også en præsentation fra Breddeudvalget om 
medlemsprojektet (der kommer til vort distrikt den 
17. marts). Og HB ved Ole Raulund præsenterede en 
helt ny ide til at opkræve medlemskontingentet på. 
Den går kort og godt ud på, at klubben opkræves et 
gebyr for hvert spil, der spilles i klubben, hvad delta-
gerne er primære medlemmer, klubmedlemmer, 
substitutter, eller andet; gebyret er forskelligt af-
hængigt af deltagernes status, og regningen sendes 
altså til klubben i stedet for standardkontingentet. 
Det er i sig selv så revolutionerende, at det ikke bare 
bliver gennemført, men det foreligger altså som et 
oplæg, og det er meningen, at det skal debatteres på 
Repræsentantskabsmødet 29. april. Ideen kan ikke 
bare afvises som umulig, men der er altså en række 
komplikationer, og alene derfor kan der være god 
grund til at dukke op på vores generalforsamling. Vi 
forsøger at få oplægget sendt ud til jer i god tid in-
den. 
 
Under distrikternes fem minutter havde vi lejlighed til 
at debattere vores beslutning om ikke at gennemføre 
distriktsmesterskabet for Seniorpar, da der i år er fri 
tilmelding til DM i Svendborg for denne turnering.  
Det viste sig, at distrikt København (som vi) ikke af-
holdt Seniorpar mesterskabet, mens samtlige andre 
distrikter, hvor mesterskabet lå inden Midtvejsmø-
det, havde måttet aflyse pga manglende tilmeldinger 
– og de, der endnu ikke havde afholdt den, havde 
ikke de bedste forhåbninger. 
Det er jo alt sammen meget godt, men der kommer 
en dag efter denne, og vi ville gerne kunne debattere, 
om vi skal gennemføre turneringen i næste sæson. 
Det vil vi fx kunne gøre i den Facebookgruppe, der er 
omtalt nedenfor. 

5. Facebook gruppe 
Vi har længe ønsket et forum, hvor medlemmerne 
(og vi) frit kunne debattere emner af bridgemæssig 
interesse. Nu har Birgitte Thunbo oprettet en åben 
Facebookgruppe til os. Det letteste havde været at 
sende en mail til alle distriktets medlemmer og invi-
tere dem til at tilmelde sig direkte, men det er vi 
(desværre?) forhindret i aht. Registerlovgivningen. I 
stedet viser vi linket på distriktets hjemmeside, hvor-
fra hvert enkelt medlem kan klikke sig ind og bede 
om at få adgang.  

6. Tilmeldingsmodul 
Vi arbejder stadig på at få indført et tilmeldingsmodul 
på hjemmesiden, hvor man kan tilmelde sig direkte til 
en turnering. Det vil gøre det nemmere at tilmelde 
sig samtidig med, at det også bliver lettere at admini-
strere. Det er ikke gået som planlagt, men nu har vi 
en kontakt i Distrikt Sydjylland, og håber, vi kan kopi-
ere deres system direkte, så vi kan få det indført in-
den generalforsamlingen. 

7. Afsluttende bemærkninger 
Husk at gå ind på det nyoprettede Klubforum og giv 
jeres kommentarer til det forslag, de 5 jyske klubber 
har taget initiativ til. Det er et friskt initiativ og de 
fortjener et responsum, hvad enten I er for eller 
imod. 
Der er også aktiviteter på juniorfronten i perioden, 
men her må vi i denne omgang henvise til den mail, 
som I har modtaget fra DBf’s sekretariat 8. februar 
samt DBf’s hjemmeside. 
 
 
 
 
mvh 
Finn Caspersen – formand f. Distrikt Nordsjælland 
 

 


