
Distrikt Nordjylland holder generalforsamling fredag den. 11/6 kl. 19.00 

 
Velkomst v. Kurt Als 

Dirigent: Per Gaunø blev valgt 

 

1. Deltagere: 8 klubber repræsenteret Aars bridgeklub, Romdrup/Klarup, Aalborg, BK nord, Hals, 

Brønderslev, Sæby og Hirtshals. 

 

2. Per Gaunø erklærede generalforsamlingen for lovlig 

 

3. Beretning fra Kurt Als fra Distriktet. 

Se separat beretning 

På klubmøde før GF blev forslag fra Distrikt Østsjælland drøftet, hvor der ikke var tilslutning til at 

afsætte væsentlige midler til undervisningsprojekt, som heller ikke vil få effekt i 2021.06.15 

Stemningen var også, at organisatorisk fortsætter Distrikterne som nu, hvor Nordjylland gerne vil 

tale med de klubber, som vil drøfte muligheder/udfordringer. 

 

4. Aflæggelse af regnskab v. Jens Abildgaard. Der er en god og sund økonomi. Kontingent bliver 

uændret, 20 kr pr. medlem. 

 

5. Meddelelser fra DBf v/Kurt Als fra Hovedbestyrelsen 

 

Der har stort set ikke været klubbridge i den forgangne sæson. Grundet Covid 19, og jeg omtaler det 

som væsentlige som ikke er nævnt i Distriktets beretning. 

Økonomisk har der været et overskud på ca. 900.000 kr., skyldes ingen landsholdsudg., Covid 19 

pakker, personalereduktion, dog minus i Bridgebutikken og bordafgift. 

Der er oprustet på det digitale, og samt BC3 udvalg har arbejdet hårdt på forbedringer med BC3, 

den generelle holdning blandt brugerne i klubberne er, at hastigheden er blevet markant forbedret. 

Releases vil blive offentligt tidligere så man har mulighed for at opdatere inden en spilaften 

 

DBf har arrangeret daglige Danish Dynamite turneringer henholdsvis kl. 15.00 og 20.00 med rigtig 

mange spillere til deres turneringer, der er desværre konstateret snyd fra 3 nordjyske spillere, der er 

blevet givet karantæne i en længere periode til de berørte spillere. Flere sager kan være på vej, da 

DBF fortsat er opmærksomme herpå, men det ser ud til, at det er mere normaliseret efter 

offentliggørelse af de første sager. 

 

Bridge festivalen 2021 er blevet aflyst, men alle turneringer bortset fra Golf/Bridge og 

sølvturneringer afholdes via Realbridge. 

 

Sikre undervisning til alle, der ønsker at lære og spille bridge bliver et meget afgørende punkt, som 

også er drøftet på klubmødet. 

 

Per Frederiksen rejste et spørgsmål om, at Blakset Klubberne i København ikke overholdt reglerne 

om afholdelse af Generalforsamling i klubberne, hvorfor det kan bevirke DBf ikke kan blive 

optaget i DIF. Kurt svarede, at der er en meget gammel traver Per tager op igen, og det mest rigtige 

er, at de personer der oplever, at de ikke inviteres til en Generalforsamling kontakter klubben og 

spørger herom. Skulle der efterfølgende være tvivl herom, så må det enkelte medlem selv tage 

kontakt til DBf. Det er principielt ikke et Distrikt Nordjylland spørgsmål. 

Angående optagelse hos DIF, så har det været forsøgt sidst jeg var i Hovedbestyrelsen i DBf.  

DIF var slet ikke interesseret i at optage DBf. Per accepterede svaret. 

 



DBf vil gerne rette en stor tak alle der har ydet et bidrag i denne svære Covid 19 tid, DBf håber, at 

vi går en normal sæson i møde sluttede Kurt Als 

 

6. Kreds 4. Der hersker et godt samarbejde mellem Kreds 4 og distrikterne. Der har naturligvis 

været lav aktivitet i Kreds 4, da kun Imppar og og 1 holdweekend blev spillet. 

Turneringsindskuddet for de 2 weekender gik videre til næste sæson. 

 

7. Der var ingen indkomne forslag. 

 

8. Ingen forslag fra Distriktsbestyrelsen 

 

9.  Genvalg til bestyrelsen: Kurt Als, Jens Abildgaard, Vilhelm Christen, Lars Mejlholm – Nyvalg: 

Erik Christensen er ny mand i bestyrelsen, velkommen til Erik. 

Valg af Revisor og revisorsuppleant: Per Frederiksen blev valgt og Preben Nielsen revisorsuppleant. 

 

12. Kurt Als takkede bestyrelsens 5 medlemmer for et godt samarbejde og en særlig tak til hjælpen 

udenfor bestyrelsen af nogle af distriktets medlemmer samt Per Gavnø som dirigent for en god ro 

og orden på GF.        


