
Generalforsamling i distrikt Nordjylland den 
22. april 2022 
 

Dagsorden: 
 

Konstatering af stemmetal: 
 

12 klubber var til stede: Hjørring, Brønderslev, Hirtshals, Hjallerup, Hobro, BK 

Nord, Pandrup, 

Romdrup Klarup, Sæby, Terndrup, Vodskov og Aalborg. 

I alt 12 stemmer. 

 

Valg af dirigent: 
 

Per Gaunø valgtes som dirigent. 

 

Distriktsbestyrelsens beretning: 
 

  Kan ses på distriktets hjemmeside. (vedtaget) 

 

 Aflæggelse af årsregnskab: 
 

  Årsregnskabet balancerede med et overskud på ca. 15000kr. 

  Dette skyldtes primært at udgifter til deltagelse for kvalificerede til 

bridgefestival 2021 jo ikke skulle betales, da denne blev aflyst. 

  Der blev spurgt ind til om distriktet havde søgt om Coronastøtte. 

  Vi mente ikke at vi havde lidt nogen form for tab, der kunne 

udløse støtte. 

  Vedtaget. 

 



 Meddelelser fra DBF: 
 

  Medlemstallet på landsplan er faldet med ca. 15%. 

  DBF havde derfor forventet et underskud på ca. 800.000 kr. 

  Dette blev formindsket til ca. 50.000, hovedsagelig fordi DBF havde 

modtaget en donation 

 fra en privatperson. 

  Også antallet af ansatte i sekretariatet var skåret ned. 

 

  Man har med rimelig succes indført online-begynderundervisning via 

RealBridge. 

  Bridgefestivalen har fremover 3 bronzepoints turneringer pr. dag. 

  BC3 er forbedret med doubledummy analyse af kortene, så vi kan se 

hvilke kontrakter, 

vi kunne have vundet. 

  Også hastigheden er blevet klart forbedret. 

 

Meddelelser fra Kreds IV: 
 

Kreds IV har i år opereret med et underskud, mest fordi der har været 

Ekstraudgifter i forbindelse med Corona. 

Der har været brugt 3 spillesteder i stedet for 2 på de sidste 2 turneringsdage. 

Derfor har der været øgede udgifter til husleje og turneringsledere. 

I Kvalnord rækken blev Ravnkilde dømt til at tabe alle kampe, da holdet 

havde anvendt en ulovlig spiller 

og var udeblevet fra sidste spillerunde. 

Det betød at holdet ikke havde spillet kampe nok til at blive betragtet som 

Deltager i turneringen. 

 



Indkomne forslag fra klubber: 
 

  Ingen forslag. 

 

 Forslag fra distriktsbestyrelsen: 
 

  Ingen forslag. 

 

 Fastsættelse af kontingent til distriktet og fremlæggelse af budget: 
 

  Kontingentet bliver uændret i forhold til sidste år. 

  Sker der ikke uventede ting, forventes det også uændret næste gang. 

  Budgettet forventes at være i balance næste år. 

 

 Valg af distriktsbestyrelse og suppleanter til bestyrelsen: 
 

  Lars Mejlholm havde valgt at trække sig fra bestyrelsen pga. manglende tid. 

  Nyvalgt blev Leif Molbech Vodskov. 

  Resten blev genvalgt. 

 

  Bestyrelsen består nu af: 

 

  Formand:  Kurt Als 

  Kasserer:  Jens Abildgaard 

  Turneringer:  Vilhelm Christiansen 

  Ad hoc:  Leif Molbech  

  Webmaster:  Erik Christensen 

 

 Valg af revisor og revisorsuppleant: 
 

  Genvalg til begge. 



  Per Frederiksen og Preben Nielsen 

 

 Eventuelt: 
 

  Intet 

 

 På bestyrelsens vegne 

 

  Erik Christensen 


