
Referat af Henrik Friis* oplæg på Distrikt Fyns generalforsamling: 

 

Den afgående formand Henrik Friis var DBF’s repræsentant på Distrikt Fyns 

generalforsamling. På sin sædvanlige livlige og underholdende facon fremlagde han  

forbundets nye strategier og arbejdsmetoder. 

Som det første berørte han den økonomiske situation, som ser lovende ud efter at 

Asminderød kro er solgt fra. Der er lidt penge på kistebunden. Årets regnskab giver 

et overskud på ca. 319.000 kr.  Nedgang i medlemstal på 22. 

Den primære ændring er, at forbundet vil arbejde mere projektorienteret. 

Følgende projekter blev fremhævet: 

Medlemsprojekt: 

Efter Midtvejsmødet blev der nedsat en projektgruppe, der har til formål at øge 

antallet af 50-+60 årige medlemmer i DBF-klubberne. Der vil komme en 

konkretiseret projektplan indenfor de kommende måneder. Foreløbig 4 

delprojekter:  

Sundhedsundersøgelse, her er målet at dokumentere bridgens 
sundhedsfremmende effekt. Undersøgelsen foregår på Videnscenter for 
sundhedsfremme ved University College Syd. Rapport forventes til september! 

Imageprojekt hvis målsætning er at påvirke befolkningens holdning til bridge i 

positiv retning! 

Hverveprojekt der går ud på at gennemføre en demografisk undersøgelse af ca.20 

byer. Det afdækkes i hvilke byer vi har kvalificeret undervisning. Der gennemføres 

husstandsomdeling af materialet i udvalgte områder. 

 Klubprojekt: I de områder, der husstandsomdeles skal klubberne inddrages og 

sættes i stand til at fastholde nye medlemmer. 

Kort omtale af CBI, der havde en sideturnering på 60 deltagende par. 



Skolebridge, der kører efter planen, men man mangler opfølgning, da det ikke anses 

for muligt at skoleelever deltager i de traditionelle Bridgeklubber-  afkortede 

turneringer anbefales. 

Under punkt om Dansk Bridgefestival blev der rettet en stor tak fra DBF til alle de 

fynske frivillige, der har bidraget med arbejdsindsats under sidste års festival. 

Henning Mikkelsen forestår på timebasis , det udviklingsprojekt, der er sat i gang 

vedr. nye turneringsmoduler i Bridgecentralen. Både Hold- og par skal være klar til 

sæson 2016-17. 

Premiere på Landsdækkende Handicapturnering den 19. april. 

Henrik Friis går af som formand og HB foreslår Nis Rasmussen. Nyvalg af 2 nye 

bestyrelsesmedlemmer DBF foreslår Anne Lauritzen, Thurø og Bo Ulrik Munch, 

Køge. 

 


