DISTRIKTØSTSJÆLLAND
Referat fra distriktsbestyrelsesmøde den 6. januar 2017
Deltagere: Per Egelund (PE), Søren Pirmo (SP), Bo Ulrik Munch (BUM), Otto Andersen (OA),
Thomas Binder (TB), Rudi Bjerregaard (RBJ)
Afbud: Ingen
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Punkt 1. Godkendelse af sidste referater
Referatet blev godkendt og underskrevet.

Punkt 2. Aktiviteter siden sidste møde
a. Turneringer
b. Kurser
Turneringer,
I distriktets holdturnering Serie 1 var der et hold, der før turneringens 3. runde orienterede den
turneringsansvarlige BUM, at de trak sig for turneringen. Holdet var et 6 personers hold og årsagen
til trækningen var uoverensstemmelser mellem et enkelt par. Bestyrelsen var enig i, at dette ikke var
en gyldig årsag for at trække sig og at der derfor var tale om udeblivelse. De resterende 4 spillere
kunne og burde have fortsat turneringen eventuelt suppleret med substitutter. Dette særligt af
hensyn til turneringen og hensynet til de andre hold. Bestyrelsen besluttede ligeledes enstemmigt at
lade det regelfortolkende udvalg udmønte straffen. Udvalget kom frem til følgende straf:
Distriktets Regelfortolkende Udvalg har på baggrund af ovenstående besluttet at udelukke samtlige
6 spillere fra samtlige distriktets resterende turneringer i indeværende sæson, dels som tilmeldt
deltager dels som substitut. Dette omfatter også finalen i distriktets klubholdturnering i august 2017.
Endvidere udelukkes samtlige 6 spillere fra deltagelse i distriktets holdturnering Serie 1 i sæsonen
2017/18, både som tilmeldt spiller og som substitut. Det vil være muligt for spillerne samlet eller enkeltvist at stille med et hold i Serie 2 i sæsonen 2017/18.
Turneringssekretæren orienterer spillerne og deres klubformand om kendelsen. PE orienterer
Danmarks Bridgeforbund.
Kurser
Der var stor tilfredsstilese med de afholdte kurser.
Punkt 3. Forretningsorden
a. Regelsættet
b. Aktivitetskalender 2016 - 2017
Regelsættet (Bestyrelsens Forretningsorden):
Der var udsendt et udkast i forbindelse med mødeindkaldelsen. Dette blev gennemgået side for side,
og det blev besluttet at OA retter det igennem og udsender igen til kommentarer.
Aktivitetskalender 2016 -2017
BUM ajourfører den og sender den til TB, som sætter den på hjemmesiden.

Punkt 4. Kommende turneringer
Indbydelserne til parturneringerne
Der blev nogle mindre ændringer i personsammensætningen.
Indbydelserne til den næste måneds turneringer er lavet og sendt til TB, som har lagt dem på
hjemmesiden. De er også sendt til klubberne. BUM vil lave de resterende, så de er klar en måned
før afholdelse af turneringen.
Det blev besluttet, at nyhedsbrevet skal indeholde et link til tilmeldelse til turneringerne,
Punkt 5. Kurser i 2017
Det blev besluttet at afholde kurser i turneringsledelse 1 den 19. marts og 2 den 8. april her i foråret.
Datoerne vil blive oplyst på hjemmesiden. Kurserne i turneringsledelse 3 og 4 samt et kursus i drift
af bridgecentralen til afvikling af turneringer vil blive afholdt lige inden næste sæson start. Det
forventes, at der vil være debut på kursus i turneringsledelse 5 i Svendborg

Der afholdes klubledermøde den 26. marts
Punkt 6. Spillerundersøgelse
Der var ikke kommet noget ud af de spørgeskemaer, som var blevet udleveret under
turneringslederkurserne. Det blev derfor besluttet at lave undersøgelsen på hjemmesiden. TB
benytter det skema som PE har udarbejdet.

Punkt 7. Turneringstilmeldingssystemet
Systemet er modtaget og der er udarbejdet en vejledning. Den første turnering er lagt over til at man
kan benytte systemet. BUM har behov for mere træning inden det sættes endeligt i gang.

Punkt 8. Forsikringer
OA havde undersøgt betingelserne og priserne på at få tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring samt
en netbanksforsikring.
Det blev besluttet, at der ikke var behov for en bestyrelsesansvarsforsikring.
Da en netbanksforsikring dækker, at en hacker tømte forenings konto, besluttede bestyrelsen at
tegne en sådan forsikring. OA tegner den.
OA gjorde opmærksom på, at personulykker i forbindelse med arbejdet for distriktet kan dækkes
ved at tegne en heltidsulykkesforsikring.
Punkt 9. Økonomi, budget

a) Køb af Ruder 10´s substitut system

Økonomi, budget
Der blev udtrykt tilfredshed med regnskabet og når de sidste oplysninger kommer, sender OA det
endelige regnskab ud samt sørger for, at det bliver revideret.
Det blev besluttet at forøge budgettet for 2017 for administrationsomkostninger med 2.000 kr. samt
klubledermøder/kurser med 10.000.
Køb af Ruder 10´s substitut system
Det blev besluttet ikke at købe Ruder 10´s substitutsystem, da et sådant køb og drift ligger uden for
distriktets formål.

Punkt 10. Kommunikation
a) Hjemmeside
b) Nyt fra Distrikt Østsjælland
c) Midtvejsmøde
d) Årlig organisationsdag
Hjemmeside.
Der blev udtrykt tilfredshed med hjemmesiden. Hvis nogen af bestyrelsesmedlemmerne i
forbindelse med, at de var inde på hjemmesiden, fandt noget, der skulle rettes/opdateres, skulle de
give TB direkte besked.

Nyt fra Distrikt Østsjælland
Det fremsendte udkast til nyhedsbrev skal revideres af RB i henhold til de beslutninger, der er taget
på mødet i dag. Herefter sendes det til OA, som læser korrektur. Herefter sendes det til TB som
sørger for at der kommer links på turneringsoversigten. Han sørger endvidere for, at det kommer på
hjemmesiden og sendes til alle distriktets klubber.
Midtvejsmøde
Danmarks Bridgeforbund fortalte om budgettet, medlemstilbagegang, distriktsprojekt bridgehuse og
common games. Der var en evaluering af bridgens dag, som var en succes på landsplan.
Årlig organisationsdag
Det forventes ikke afholdt flere.

Punkt 11 Næste møde
Den 31. marts 2017 kl. 13
Punkt 12. Eventuelt
Intet
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