Formandsberetning for Dansk Backgammon Forbund 2018-2019
Kære venner - medlemmer af Dansk Backgammonforbund
Endnu et år er gået, og trods udfordringer har forbundet stadig en bestyrelse.
Vi startede med en bestyrelse på 6: Formand Heidi Munk Andersen, Kasserer Michael Nielsen,
Katrine Pawlik, Tommy Kean, Steen Grønbech og undertegnede. Hurtigt tiltrådte også Lars
Rosquist.
Heidi Munk Andersen stoppede i bestyrelsen sidst på sommeren, hvorefter næstformand Tommy
Kean tiltrådte som formand i en kort periode, før han også valgte at stoppe bestyrelsesarbejdet
sammen med Katrine Pawlik. Der har været spekulationer i årsagerne til hvad der kunne ligne en
masseflugt fra bestyrelsen. Men det har været personlige årsager, som ingen forbindelse har til
forbundet, og uenighed i bestyrelsens strategi som har forårsaget afgangen.

Forbundssekretær?
Bestyrelsens havde et ønske om at ansætte en forbundssekretær til varetagelse af tunge
administrative opgaver, som bestyrelsen ellers har svært ved at få udført pga. vores almindelige
lønnede jobs. Forslaget mødte dog noget modvind, hvorfor bestyrelsen valgte at parkere det til
efter Landsrådet, og gå til valg på det. En sådan ansats opgaver skaber kontinuitet: fx
hjemmesiden, kommunikation til medlemmer, sørge for varm modtagelse af nye medlemmer. En
anden opgave ville være at skaffe sin egen løn, altså fx finde sponsorere. Det er i øvrigt ganske
almindeligt, at forbund som vores har en ansat til den slags opgaver.

Udførte opgaver det seneste år
·
·
·
·
·
·

Hjemmeside – ny side lanceret, der arbejdes løbende
Nyt logo – taget godt i mod
Ny kontingent struktur og mulighed for at betale med MobilePay er lige om hjørnet.
Nyt set-up i forhold til forbundets sponsorering af turneringer, der er mere korrekt i forhold
til skattelovgivningen.
Nye og gennemskuelige optagelseskriterier til Landsholdet, så alle kan følge med i hvem
der er udtaget og hvem der bobler.
Streaming er op-prioriteret. Stor værdi i forhold til læring og udbredelse af sporten

Kontingentstrukturen
Licens er ændret til kontingent som betales for et år ad gangen. Dette gør det lettere i forbindelse
med udlodningsmidlerne at gennemskue det reelle medlemstal.
Medlemstallet
Medlemstallet i 2018: 799, i 2017 var det på 725 så vi har haft en tilgang på ca. 9 % i 2018. Dette

tilskrives både muligheden for gratis medlemskab i forbindelse med oprettelse af profil på den nye
hjemmeside, Absalon som fortsat har medlemsfremgang og så de ca. 20 nye medlemmer som
Karmagammon på Nemoland, Christiania i sommer affødte.
Anden aktivitet
Ringe Backgammon Klub er kommet til, takket være en stor indsats fra Kenny Nissen, fedt at se
der kommer flere klubber til, både i provinsen men navnlig vest for Storebælt.
Signe Pedersen og Thomas Wærling Hansen er tiltrådt i Turneringsudvalget. og Martin Foldager er
tiltrådt i Ordens og Amatør Udvalget. Tusind tak til jer for at have lyst til at prøve kræfter med
forbundsarbejdet.
Nyhedsbrevet er blevet suppleret med ny skribent, Matilde Schmidt, høster stor ros.
Tak til alle klubber og ildsjæle der utrætteligt afholder turneringer!
Resultater
Landsholdet vandt bronze ved VM i Montenegro efter en flot holdindsats (og godt bakket op af
formanden).
Derudover er der masser af danske backgammonspillere der har opnået fantastiske resultater i
både ind- og udland – ingen nævnt ingen glemt.
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