Nyhedsbrev for december 2018
Nyheder
Klubguide
I det nye år lancerer vi et helt nyt afsnit på hjemmesiden, som vi kalder Klubguide.
Klubguiden vil ikke alene erstatte afsnittet om Hvidbogen for klubber på hjemmesiden,
men vil også indeholde mange flere ting. Her vil vi samle løst og fast, stort og småt, som
kan være relevant for DBf´s klubber og det gode klubliv.
Klubguiden vil, indtil videre, indeholde 7 overordnede temaer:
•
•
•
•
•
•
•

Klubudvikling (vores klubpartnere samt udviklings- og klubkonsulenten)
Klubledelse og organisering (bestyrelsen som team mv.)
Medlemmet i centrum (rekruttering og fastholdelse af medlemmer)
Tilskud og støtte (kommunal støtte, støtte via fonde og legater)
Idébank (historier fra bridge-Danmark til inspiration for andre, herunder også de
gode historier, der har været i Dansk Bridge)
Frivillighed (rekruttering og fastholdelse af frivillige i klubben)
Jura og rådgivning (persondataforordningen, forsikringer, klubbens vedtægter
mv.)

Klubguiden vil være tilgængelig via afsnittet Klubinfo på hjemmesiden, men det vil kræve
login for at kunne læse indholdet.
Hjælp os med at blive bedre
Vi vil gerne opfordre alle medlemmer i DBf til at hjælpe med at gøre Klubguiden endnu
bedre.
Klubguiden er ikke ment som et statisk afsnit på hjemmesiden, men skal være et
dynamisk værktøj, som hele tiden kan blive bedre. Og her kommer I ind i billedet. Vi
hører meget gerne fra jer, hvis I sidder inde med gode ideer, som kan komme andre
klubber tilgode. Synes I, at der mangler noget på siden, så kontakt os endelig.
Skriv til dbf@bridge.dk eller ring på 4847 5213.
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Evaluering af Bridgens Dag
Omkring 30 klubber har på nuværende tidspunkt svaret på evalueringsskemaet om
Bridgens Dag. Vi vil gerne høre fra mange flere, uanset om I var med eller ej.
Evalueringsskeamet kan give os meget gavnlig information.
Så derfor, hvis din klub ikke allerede har fået svaret på evalueringsskemaet, må I meget
gerne det. Linket til skemaet finder I her: https://da.surveymonkey.com/r/GWGKDBD

ForeningLet – tilbud om regnskabssystem
DBf´s sekretariat er i dialog med ForeningLet, som udbyder et medlemssystem til styring
af følgende:
•
•
•
•
•
•

Medlemmer
Opkrævninger
Regnskab
Nyhedsbreve
Tilmeldinger
Dokumenter

Det hele administreres i ét og samme system. Systemet ligger i “skyen” og derfor kan
hele bestyrelsen nemt få adgang, og man kan komme hurtigt i gang, da der ikke skal
installeres et program. Systemet virker på alle typer af computere samt tablets, man skal
blot have adgang til internettet.
Systemet anvendes i dag af bl.a. Roskilde Bridge 1945 med gode erfaringer.
Omkostningerne er 750 kr. i oprettelse og herefter en årlig omkostning på mellem 750 og
1.750 kr. - afhængig af medlemstal. Inkluderet i prisen er support via mail og telefon både i opstartsfasen og efterfølgende.
Hvis din klub er interesseret i dette tilbud, eller blot har spørgsmål omkring ForeningLet,
så kontakt Morten Henningsen i sekretariatet på morten@bridge.dk.

Prins Henriks Memorial
I løbet af marts, april og maj måned 2019 får alle klubber og distrikter ekstraordinært
mulighed for at afholde guldturneringer under navnet Prins Henriks Memorial.
Læs vedhæftede for mere information.
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Levering af Dansk Bridge
Det har vist sig, at mange ”varemodtagere” ikke er hjemme ved levering. Indtil nu har
chafføren så kørt bladene til nærmeste pakkeshop, hvor varemodtager i stedet har
kunnet afhente sine blade. Dette er ikke den mest optimale løsning, da der kan være
langt til nærmeste pakkeshop og det er nogle tunge kasser at bære rundt på.
Hvis I er en af de klubber, der hver gang må afhente jeres blade i en GLS shop, må I
gerne henvende jer til os på dbf@bridge.dk med en alternativ leveringsadresse. Det
kunne være en firmaadresse eller en adresse på en i klubben, der i større omfang har
mulighed for at være hjemme ved levering.
Er der ingen hjemme til at modtage pakken på leveringsadressen vil vi bede chaufføren
stille pakken udenfor døren. Hvis denne mulighed ikke fungerer for jer, må I også gerne
give os besked på mail dbf@bridge.dk.
Da de fleste klubber holder lukket den første uge i januar og mange modtagere måske er
på ferie eller lignende, leveres januar-nummeret i starten af uge 2.

Orientering
Status på BC3
Vi har fortsat fokus på at komme i mål med en velfungerende bridgecentral, så vi kan
komme de mange irritationsmomenter til livs. Både hovedbestyrelsen og sekretariatet er
optaget af, at vi i løbet af første kvartal 2019 opnår en BC, som er både driftssikker og
kører med en acceptabel hastighed.
Vi har derfor også aftalt en prioritering af opgaverne med vores leverandør, SSD, da en
række fejlrettelses- og supportopgaver kun kan håndteres af dem.
Det omfatter følgende opgaver:
•
•
•
•
•

Færdiggørelse af turneringsmodulet
Håndtering af justeringer
Hastighed
Substituthåndtering
Resultatindlæsning – herunder MP og HAC udregning.
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Kursus i BC3
HB besluttede på sit møde d. 22. oktober 2018 at afsætte 100.000 kr. til kurser i BC3 i
2019.
Det blev i forlængelse af midtvejsmødet aftalt at udmønte de afsatte kursusmidler
på følgende måde:
•

Der afsættes en ramme på max. 5.000 kr. pr. distrikt til dækning af underviserhonorar, forplejning og materialer. Det bliver til 11 distrikter i alt 55.000
kr. Flere distrikter må gerne gå sammen og dermed pulje deres ramme.

•

Den øvrige ramme på 45.000 reserveres til et kursus for distriktssuperbrugerne. Kurset er planlagt til afholdelse lørdag den 26. januar 2019 med
Torsten Ørhøj som underviser.

Tilskrivning af Mesterpoint i BC3
Den nye BridgeCentral tilskriver mesterpoint i holdturneringer efter hver kamp og
ikke som tidligere efter turneringens afslutning. Det giver i sagens natur flere
tilskrivninger end tidligere. Sekretariatet er i gang med at belyse problematikken og
arbejder på en provenuneutral løsning.

Nyt design på vores foldere
Vi er begyndt at opdatere en del af vores materiale.
I processen fokuserer vi både på indhold, men I vil nok i særdeleshed se forandringer i
forhold til design og opsætning.
Den første folder, der ligger klar i en ny version, er vores folder om medlemsfordele.
Ønsket med den gradvise opdatering af vores materiale, er at:
•
•
•

Fremme overskueligheden gennem opsætning
Gøre looket lidt friskere og mere appetitligt med brug af nye billeder
Fremstå mere ensartet/strømlinet/genkendelig gennem vores design

I kan se den nye folder på hjemmesiden under DBf -> Interesseret i Bridge -> Hvorfor
blive medlem. Linket til folderen på hjemmesiden findes her.
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Bridgefestivalen 2019
Planlægningen af Dansk Bridgefestival 2019 er i fuld gang og i januar-nummeret af Dansk
Bridge kan I læse mere om Bridgefestivalen. I februar-nummeret vil det fulde program
være tilgængeligt.
Programmet for festivalen bliver offentliggjort på festivalens hjemmeside den 14.
januar 2019 her: www.bridgefestival.dk

Jul & nytår i DBf
I dagene mellem jul og nytår holder både butik og sekretariat lukket. IT-supporten
holder åbent som sædvanligt torsdag d. 27. december og fredag d. 28. december.
Vi er alle tilbage igen onsdag d. 2. januar 2019.

Glædelig jul & Godt nytår
Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
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