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Nyhedsbrev for juli 2020 

 

Nyheder 

Katalog til genoptagelsen af bridgen 

Efter genåbningen af fase 3 den 8. juni 2020, er nogle DBf-klubber gået i gang med sommer-

bridgen, men mange klubber skal først i gang igen til sæsonstart. I DBf´s sekretariat har vi 

derfor udarbejdet et katalog, der beskriver forslag til initiativer, som klubber kan iagttage, 

når sæsonen starter op. I er naturligvis også velkomne til at kontakte sekretariatet på mail 

dbf@bridge.dk eller telefon 4847 5213. 

I kataloget nævnes bl.a. plexiglasskærme som en mulig foranstaltning. Skærmene kan købes i 

Bridgebutikken. Af hensyn til leveringssikkerhed beder vi om, at man tager direkte kontakt til 

Morten Henningsen på morten@bridge.dk 

Kataloget er vedhæftet dette nyhedsbrev.   

 

Undersøgelse blandt medlemmer 

Coronakrisen har sat sig spor i hele samfundet. Derfor vil vi gerne tage temperaturen hos vo-
res medlemmer for at få belyst, om de påtænker at genoptage bridgespillet til sæsonstart.  

Undersøgelsen vil blive sendt ud til alle klubformænd samt alle de medlemmer, vi har mail-
adresser på. Da vi ikke har mailadresse på alle, må I gerne hjælpe os med, at så mange af vo-
res medlemmer svarer på undersøgelsen som muligt.  

Undersøgelsen vil også blive lagt op på vores hjemmeside.  

Undersøgelsen vil sendes ud samt være tilgængelig på hjemmesiden i løbet af juli måned.  

 

mailto:dbf@bridge.dk
mailto:morten@bridge.dk
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Bridgens Dag 

Bridgens Dag, der holdes i lige år, var i år planlagt til søndag den 30. august 2020. Grundet 
coronakrisen vil Bridgens Dag i år foregå på en lidt anden måde. Der lægges således op til, at 
det er den enkelte bridgeklub der afgør, om de vil holde noget. Det kan også være klubber og 
distrikt, der går sammen om en aktivitet.  

På www.bridgensdag.dk kan I finde masser af inspiration til afholdelse af dagen, plakater, fly-
ers mv. DBf´s sekretariat står naturligvis til rådighed, hvis I gerne vil have lavet noget indivi-
duelt materiale, hjælp til pressemeddelelser mv., og vi kan også hjælpe med at printe, så-
fremt dette ønskes.  

DBf´s sekretariat står som sagt til rådighed med al den hjælp klubberne har brug for, men på 
nuværende tidspunkt vurderes der ikke at være tilstrækkeligt grundlag for at indrykke annon-
cer og lignende til dagblade m.v. Desuden vil der, som det ser ud pt., heller ikke blive trykt 
særskilte postkort m.v.   

Er I i tvivl om noget, så kontakt endelig sekretariatet på dbf@bridge.dk eller på telefon 4847 
5213.  

Alle deltagende klubber vil blive kontaktet i starten af august for at høre, om der er noget 
DBf kan gøre for at I får en rigtig god Bridgens Dag, men I skal endelig kontakte os inden da, 
hvis I har brug for det mindste. Ligesom vi naturligvis vil præsentere de deltagende klubber 
på Bridgens Dags hjemmeside og med link fra DBf´s hjemmeside. 

Og husk, det er ikke for sent at tilmelde sig. Skriv endelig til dbf@bridge.dk hvis I også afhol-
der Bridgens Dag. 

 

Begynderundervisning i sæson 2020/21 

På vores hjemmeside har vi en oversigt over klubber, der har begynderundervisning. Vi mod-
tager meget gerne opdateringer og tilføjelser til listen, som vil blive opdateret med ny infor-
mation løbende hen imod sæsonstart i september. 

Send en mail med jeres informationer om begynderundervisning i sæsonen 2020/21 til 
dbf@bridge.dk  

Som et eksempel kan du her se, hvilke informationer vi har brug for: Begynderundervisning 
Jylland 2019/20. 

 

 

Orientering 

Nyt fra repræsentantskabsmødet 2020 

DBf´s ordinære repræsentantskabsmøde blev i 2020 udsat fra den 25. april til den 27. juni på 
grund af coronakrisen. 

Her kan du læse lidt om repræsentantskabsmødet. Læs meget mere i juli-nummeret af Dansk 
Bridge side 22-24. 

http://www.bridgensdag.dk/
mailto:dbf@bridge.dk
mailto:dbf@bridge.dk
mailto:dbf@bridge.dk
http://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=22174#26639
http://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=22174#26639
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Årsberetningen og årsregnskabet afventer endelig godkendelse, men når det er godkendt, vil 
det kunne læses på hjemmesiden under ’medlemsinfo’ -> Referater -> Regnskab og beretning. 

 

Hædersbevisning til Michael Fiorini 

Michael Fiorini, der efter ni år som næstformand havde valgt at stoppe sit arbejde i DBf's ho-
vedbestyrelse, fik overrakt DBf’s guldnål på repræsentantskabsmødet. Formand for DBf's ho-
vedbestyrelse, Nis Rasmussen, takkede Michael Fiorini for hans store arbejde og store udsyn 
for at udvikle både DBf og bridgen. Nis Rasmussen sagde blandt andet, at Michael altid havde 
blikket rettet mod, hvad der tjener forbundet bedst, og hvad der er i medlemmernes inte-
resse. 

 

Hovedbestyrelsen 

Der skulle i år være valg til næstformandsposten. Eftersom Michael Fiorini havde ønsket at 
trække sig, skulle der på repræsentantskabsmødet vælges ny næstformand. Kurt Als havde på 
forhånd tilkendegivet, at han opstillede. Endvidere blev Anne Lauritzen forslået.  

Efter en skriftlig afstemning blev Kurt Als valgt som næstformand.  

Alle nuværende medlemmer af hovedbestyrelsen, Anne Lauritzen, Bo Ulrik Munch, Jane 

Norgren og Rudi Bjerregaard var på valg og villige til genvalg. Derudover havde Poul Færch, 

formand for Ikast Bridgeklub og Sus Vang, distrikt Sydjylland, meldt deres kandidatur.  

 

Efter repræsentantskabsmødet ser DBf´s hovedbestyrelse ud som følger:  

• Nis Rasmussen – formand 

• Kurt Als – næstformand 

• Bo Ulrik Munch  

• Jane Norgren 

• Poul Færch 

• Sus Vang  

 

Kritiske revisorer 

Eftersom Kurt Als var blevet valgt som næstformand i DBf, skulle der vælges ny kritisk revi-

sor. Kurt Als foreslog Nell Rindahl, der tog imod valget. Nell Blev valgt som ny kritisk revisor.  

 

Fastsættelse af kontingent  

Hovedbestyrelsen foreslog uændret kontingent. Repræsentantskabet godkendte hovedbesty-
relsens forslag. 

 

 

http://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=17791
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Sommerlukket i sekretariat og butik 

Sekretariatet og butikken holder sommerlukket i uge 30 og 31. Vi er tilbage igen mandag d. 3. 

august 2020.  

Dette betyder også at bronzepoint vundet i Funbridge fra fredag d. 17. juli til søndag d. 2. au-

gust, først vil blive registreret i uge 32.  

 

Vi ønsker alle en god sommer 
 

 

  


