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Dagsordenen 
 
 
1. Valg af dirigent og referent 
 
Erling Skorstad blev enstemmigt valgt som dirigent. Et enkelt medlem opponerede mod lovligheden af 
Landsrådet idet indkaldelsen ikke var sket med de vedtægtsbestemte 7 uger. Dirigenten konstaterede, at det 
oprindeligt fastsatte landsråd (i forbindelse med NO i påsken) var lovligt indkaldt og at nærværende 
landsråd derfor burde opfattes som en udskydelse af det allerede lovligt indkaldte. Landsrådet tilsluttede 
sig enstemmigt denne vurdering og dirigenten noterede således landsrådets lovlighed. 
 
Som referent blev Karina Langhoff de Thurah enstemmigt valgt. 
 
 
2. Formandens beretning 
 
Formanden, Pernille Rosendal fremlagde sin beretning for det forgangne år. 
 
Beretningens fulde ordlyd: 
 

Kære medlemmer af Dansk Backgammonforbund! 
 
Bestyrelsen 
 
Jeg er glad for at kunne byde velkommen til landsrådet 2020, både fordi det endelig er muligt at 
afholde det, men også fordi at vi denne gang har brudt med den trælse tradition, hvor det ikke er 
den samme formand der tog over fra sidste landsråd som igen kan byde velkommen. Bestyrelsen 
har, sammenlignet med de seneste år, været yderst stabilt besat, kun Lars Rosquist og Jens 
Christian Pedersen har udtrådt. Lars da hans civile job bød ham at lægge opmærksomheden der og 



    
Jens Christian da han som forbundets sekretær ikke kunne være en del af bestyrelsen. I april trådte 
suppleant Claus Berggren til. 
 
Den stabile bestyrelse er et udtryk for at alle i bestyrelsen har villet samme vej, det som vi blev 
valgt på sidste år – Et forbund for bredde og elite. Dette vil blive præsenteret af Bjørn Kroghsbo 
og Steen Grønbech på et senere punkt på landsrådet. For at kunne præsentere dette har bestyrelsen 
det seneste år arbejdet fokuseret på at få en forretningsorden, politikker og kommissorier for de 
forskellige områder og samtlige udvalg op at stå. Vi har klarlagt inden for hvilket område de 
enkelte udvalg træffer beslutninger og dokumenteret de beslutninger der er taget, så man ikke 
oplever at beslutninger tages i øst og vest; men at de følger den vej bestyrelsen og sidste års 
landsråd har udstukket for forbundet. 
 
Sideløbende med udvikling af forbundet har bestyrelsen sørget for at hjemmesiden har fået et nyt 
udtryk og implementeret et system (CMS) så menuer, nyheder og billeder præsenteres lettere og 
bedre. Ikke mindst at DBgF nu lever op til Persondataforordningen. Den videre udvikling af 
hjemmesiden vil fortsat ske løbende efter behov. 
 
Til sidst i afsnittet om bestyrelsen vil jeg bare sige at, jeg er meget stolt og ydmyg over at være 
formand i en bestyrelse der er besat af så kompetente kræfter, med ild i sjælen, der supplerer 
hinanden så smukt i arbejdet på at få bygget et forbund med ambitioner. Tak til jer! I lærer mig så 
meget. 
 
Sportsligt 
 
Danmark cementerede sin position på verdenskortet da Landsholdet vandt guld ved VM i 
Frankrig. 
 

• Niels Bergendorff vandt DM 
• Maj Falsig vandt DM for damer 
• Karsten Bredahl vandt XGM 2019 
• Birgitte Nissen og Saban Simsek vandt DM i mixdoubles 
• Roskilde renseri vandt Pokalturneringen 2019 
• DM for hold er endnu ikke afgjort pga. Corona situationen. 

 
Medlemstallet 
 
I skrivende stund er vi 649 betalende- og intromedlemmer. Sammenlignet med opgørelsen fra 
sidste landsråd var medlemstallet på 799 dette betyder en tilbagegang på ca. 20%. Årsagen skal 
blandt andet findes i at i 2018 var medlemskabet gratis i forbindelse med oprettelse af ny profil på 
hjemmesiden og overgang fra det gamle licenssystem til nuværende kontingentstruktur. 

 
Anden aktivitet 
 
2 nye klubber er kommet til, Kronjylland Backgammon og BMS. og vi glæder os at se jer til den 
kommende holdturnering. 
 
Erling Skorstad er Danmarks repræsentant i WBGF. 
 
Der er nogle frivillige der har trukket sig, dette er jeg og resten af bestyrelsen meget kede af og vi 
erkender at have klokket i det - kommunikationen og støtten har været for dårlig. Bestyrelsen 
beklager hvis nogle har følt sig taget for givet. Det har aldrig være vores intention. I fremtiden 
skal arbejdet med forbundets frivillige have et fokus med større nærhed, opmærksomhed og mere 
kommunikation. 
 
Til forbundets frivillige kræfter, vores allervigtigste ressource - hvis jeg kan bruget et sådant ord 
om mennesker der forærer sin dyrebare fritid til Dansk Backgammonforbund - Tak til jer alle, 



    
klubber og ildsjæle der utrætteligt (alligevel) afholder turneringer og engagerer sig i at DBgF 
fortsat skal udvikle sig, så vi har et forbund alle kan være stolte af. 
 

 
Efter en debat om årsagen til at nogle frivillige havde valgt at trække sig, blev beretningen godkendt af 
landsrådet. 
 
 
3. Beretning fra udvalg 
 
Botnormudvalget (BU): 
 
Udvalgets formand, Karsten Bredal havde indsendt en videoberetning, som blev afspillet på landsrådet. 
 
I beretningen blev fremhævet, at 5 medlemmer i årets løb havde opnået botnorm 1 og dermed kvalificeret 
sig til en plads i bruttolandsholdstruppen. Endvidere blev fremhævet, at Lars Trabolt som den første 
nogensinde har opnået en botnorm 4, hvilket er en stor bedrift såvel nationalt som internationalt. 
 
Karsten Bredal redegjorde for baggrunden for hvorfor der er justeret på kriterierne for opnåelse af 
botnormer. Formålet med botnorm konceptet er at gøre Danmark bedre til backgammon. 
 
Karsten Bredal takkede Henrik Bukkjær for sit arbejde med botnormregistreringer gennem de seneste 7-8 
år. Endvidere blev bestyrelsen takket for støtten til turneringen, XG-Masters som er en turnering, hvor det 
primære formål er læring. 
 
Turneringsudvalget (TU): 
 
Udvalgets formand, Jens Christian Pedersen startede med at takke Sanne Birch og Signe Pedersen for det 
store og velkvalificerede arbejde de har ydet i TU, inden de i 2020 trak sig som drivkræfterne i TU. 
 
Holdturneringen 2019/2020 er endnu uafsluttet pga. coronasituationen og fordi svensk deltagelse er hindret 
heraf. Det forventes, at Holdturneringen kan afsluttes inden længe. 
 
Der er sendt invitation ud til Holdturneringen 2020/2021. 
 
Ordens- og amatørudvalget (O&A): 
 
Karina Langhoff de Thurah aflagde beretning på vegne af udvalgets formand, Torben Hasseriis. I denne 
egenskab takkede hun Axel Stemark for sin store indsats som tidligere formand for udvalget. 
 
Derudover blev der redegjort for et forholdsvis begivenhedsløst år i udvalget. De få sager der havde været, 
har primært handlet om dårlig opførsel (grim tale, beruselse), manglende kendskab til regler om, at man 
som tredje mand ikke må blande sig i igangværende kampe. Endelig er en enkelt sag henlagt da sagen ikke 
har kunnet belyses ordentligt idet klageren ikke har ønsket at medvirke. 
 
 
4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 2018/2019: 
 
Kasseren, Bjørn Kroghsbo gennemgik regnskabet idet han samtidig henledte opmærksomheden på, at der 
er tale om et regnskab, der er afsluttet for 11 måneder siden og at den nuværende bestyrelse ikke har taget 
del i de beslutninger, der danner grundlag for regnskabet. Den sene præsentation skyldes, at regnskabsåret 
afsluttes 31/7 og er yderligere forsinket som følge af landsrådets udsættelse forårsaget af corona 
situationen. 
 
Der var spørgsmål til, hvorfor licensposten var så lille: I regnskabsperioden overgik DBgF fra et 
licenssystem til et kontingentsystem. I den forbindelse blev der tilbagebetalt licenser for 88.000 kr. til 
medlemmerne. 



    
 
Der blev efterspurgt et mere gennemsigtigt regnskab fremover: Det er altid en vurdering at fastsætte i 
hvilken detaljeringsgrad et regnskab skal præsenteres. Det blev dog medgivet, at flere noter til de 
væsentlige poster ville være ønskeligt. 
 
Der var spørgsmål om hvad udgiften til HT på 89.586 kr. dækker over: Beløbet dækker over udgifter til 
præmier, lokaleleje samt udgifter i forbindelse med afslutningsturneringen. 
 
Der blev spurgt om regnskabet fremover kunne blive tilgængeligt på www.dbgf.dk? Det er et spørgsmål 
den kommende bestyrelse må tage stilling til. 
 
Der var spørgsmål om, hvor meget der er betalt til René Andersen for IT-opgaver? Det udbetalte honorar 
udgør 45.915 kr. i det aktuelle regnskabsår. 
 
Der var herudover følgende indlæg: 
 

1) Det er stærkt kritisabelt, at et udvidet regnskab ikke er tilgængeligt. 
2) Der bør være mere regnskabstransparens.  
3) Der bør være en note på udvalgte og store poster. 

 
Bestyrelsen gav udtryk for enighed i større transparens, herunder større anvendelse af noter til forklaring 
af større poster i regnskabet. 
 
Herefter godkendte landsrådet regnskabet. 
 
5. Strategi: Præsentation og beslutning: Et større forbund for bredde og elite. 
 
På bestyrelsens vegne forestod Bjørn Kroghsbo og Steen Grønbech præsentationen. 
 
Indledningsvist blev der redegjort for, at baggrunden for strategien er en beslutning truffet på landsrådet i 
2019, hvor bestyrelsen blev pålagt at udarbejde en strategi for DBgF og at etablere et forbundssekretariat. 
 
Der er tale om frugten af et heldagsseminar samt en række bestyrelsesdrøftelser året igennem, der har 
resulteret i: ”Et større forbund for bredde og elite – Strategi for Dansk Backgammon Forbund 2020-2025”. 
 
Der blev redegjort for, at strategien bl.a. tager afsæt i en række forhold, som f.eks. et vigende medlemstal, 
en voksende opgavemængde, frustrerede frivillige som ikke føler sig værdsat, uens praksis vedr. 
honorering for udførelse af opgaver m.v. Strategien er et pejlemærke, der skal sikre udvikling og stabilitet 
– samtidig. Der henvises til den fulde strategi på www.dbgf.dk/landsråd2020. 
 
I forlængelse af præsentationen af strategien præsenteredes økonomiske konsekvensberegninger for 
gennemførelse af strategien. 
 
Der blev fremlagt to modeller, med forskellige kontingentstigninger og konsekvensen heraf for DBgFs 
egenkapital. Modellerne kan ses på www.dbgf.dk/landsråd2020. 
 
Det blev fremhævet, at en stigning i kontingentet anses som en forudsætning for at strategien kan 
realiseres. Selvom strategien er en 5-års plan, er det dog forudsat, at udebliver den forventede 
målopfyldelse i et givent tiltag, så vil det pågældende tiltag blive standset og ikke fortsætte i planperioden. 
Det skal selvfølgelig undgås, at der forbruges uhensigtsmæssigt af forbundets egenkapital. 
 
Det blev endvidere pointeret, at bestyrelsen finder det helt afgørende for at strategien kan realiseres, at der 
etableres et (betalt) sekretariat.   
 
  



    
Herefter debatteres strategien: 
 
Et medlem efterspurgte en uddybning vedr. brug af ekstern hjælp til markedsføring: Dette er endnu ikke 
besluttet og er blot én af flere muligheder i forbindelse med en egentlig markedsføringskampagne. 
 
Et medlem spurgte i relation til ønsket om medlemsvækst om, hvor de nye klubber og medlemmer skal 
være (fysisk), og om HT overhovedet kan rumme flere hold: Det vil tiden, jo alt andet lige, vise. Og det 
anses for at være et positivt problem. Historisk har der været væsentlig flere medlemmer/klubber og hold i 
HT uden det har givet anledning til problemer. 
 
Et medlem udtrykte utilfredshed med udgiften til IT, som bestyrelsen har brugt. Det burde ifølge 
medlemmet være medlemmerne alene, der kunne vedtage en udgift i den størrelse: Bestyrelsen svarede, at 
IT-udgiften er vedtaget på LR19. 
 
Et medlem mente, at årsagen til at flere frivillige havde trukket sig, skal tilskrives etableringen af det 
lønnede sekretariat, og spurgte om, hvordan medlemmerne skal kunne stole på bestyrelsen, som er blinde 
for medlemmernes ønsker og kun skaber splid: Bestyrelse er ikke enige i påstanden, men anerkender et 
behov for at kommunikere tydeligere i forhold til de frivillige. Bestyrelsen benyttede endnu engang 
lejligheden til at fortælle, at et sekretariat i høj grad skal ses som en støtte til de frivillige. 
 
Et medlem mente, at bestyrelsen ikke anerkender det frivillige arbejde tilstrækkeligt, og påpeger, at IT-
udgiften skal godkendes på et landsråd: Bestyrelsen henviser til det tidligere svar og fastholder at være 
dækket ind af LR19 beslutningen. 
 
Et medlem fremførte, at klubberne godt kan tage imod og rumme flere nye medlemmer, og nævner 
Absalon, BMS og KBgK som eksempler. Bestyrelsen var enig i denne vurdering og forventer at endnu 
flere klubber rundt om i landet også er klar til at byde nye medlemmer velkomne. 
 
Der blev spurgt til konstruktionen af sekretariatsstillingen: Der er ikke tale om en fast stilling, men en 
konsulentstilling, der kan opsiges med en dags varsel. Der betales alene for aftalt, udført og leveret 
arbejde. I aftalen indgår tillige et ikke betalt rådighedsomfang. 
        
Der efterspørges fokus på hvorfor, DBgF ikke får flere medlemmer: Som en del af strategiarbejdet vil 
dette forsøges klarlagt. Men én af grundene er, at det ikke har været nemt nok at blive medlem og komme 
ind i en klub. 
 
Et medlem påpegede, at Fyn og Jylland udgør 1/6 af forbundet, og at de følte sig negligeret af bestyrelsen. 
Spørgeren afkrævede de enkelte bestyrelsesmedlemmer et ja/nej svar på, om de vil gå hvis strategien 
skulle blive stemt ned: Bestyrelsen svarer: Pernille, Karina Bjørn og Claus svarer ja. Ulrik og Steen 
svarer nej. 
 
Der blev spurgt om bestyrelsen har en backup plan for sekretariatsfunktionen: Nej, der er ingen backup 
plan. 
 
Et medlem gav sin opbakning til etableringen af sekretariatet, men anfægtede omkostningens størrelse. 
Samme medlem anbefalede endvidere bestyrelsen at spørge de, der forlader forbundet om hvorfor. 
Endvidere blev også påpeget bl.a. behovet for at have øje for lokale forskelle, nye/gamle spilleres 
forskellige behov. Sluttelig opfordrede indlægsholderen alle til at bilægge gamle stridigheder. Bestyrelsen 
vurderer løbende behovet for sekretariatsopgaver og det anslåede niveau er en konsekvens af det 
ambitionsniveau, der ligger i strategiplanen. Men det ligger selvfølgelig fast, at bestyrelsen ikke har noget 
ønske om at anvende forbundets midler uhensigtsmæssigt. Bestyrelsen var enig i de øvrige bemærkninger. 
 
Et medlem spørger om: 
 

1) Hvad bestyrelsen vil gøre for at få de frivillige tilbage: Bedre kommunikation og 
forventningsafstemning samt større respekt for deres autoritet. 



    
2) Medlemmet opfordrer til at der afholdes et seminar for klubber, hvor de kan lære af hinanden: 

Bestyrelsen vil arbejde videre med denne idé. 
3) Vil bestyrelsen gøre det lettere at rekruttere nye medlemmer ved at se på kontingentbetingelserne 

igen: Bestyrelsen vil genbesøge kontingentbetingelserne for at se om de kan gøres mere fleksible i 
forhold til bl.a. rekruttering. 

 
Et medlem foreslog, at bestyrelsen trækker strategien tilbage og deler den op i mindre bidder, som der 
særskilt skal stemmes om. Medlemmet efterspurgte endvidere et budget for det kommende år. Bestyrelsen 
ønsker ikke at trække strategien. Den skal opfattes som et sammenhængende hele. 
 
Et medlem foreslog: 
 

1. Punktet om markedsføring tages ud og gøres mere konkret. Bestyrelsen svarer, at alle elementerne 
i strategien hænger sammen, men minder om at begrebet ”markedsføring” dækker ganske bredt, 
eksempelvis også bistand til klubinitiativer. 

2. Sekretariatsfunktionen tages ud (må maksimalt koste 100.000 kr. årligt). Bestyrelsen vurderer ikke 
at strategien kan gennemføres uden en sekretariatsfunktion.  

3. Der indsættes et punkt om kontakt og dialog med klubberne: Fristen for at fremsætte forslag til 
behandling på LR2020, er forpasset, men forslaget ligger sådan set allerede som en væsentlig 
forudsætning for implementering af strategien. 

 
På baggrund af debatten foreslog bestyrelsen, at der alene stemmes om strategiplanens ordlyd. Dette betød 
samtidig, at behandling af det foreslåede budget ville blive udskudt til et ekstraordinært landsråd. 
 
Denne model vedtages i enstemmighed. 
 
Der blev herefter stemt om den konceptuelle del af den fremlagte strategi (ikke om økonomien). 
 
For stemmer: 137 
Imod stemmer: 88 
 
 ”Et større forbund for bredde og elite – Strategi for Dansk Backgammon Forbund 2020-2025” blev 
hermed vedtaget. 
 
Et medlem henstillede til, at det ekstraordinære LR afholdes fysisk og på zoom. 
 
 
6. Forelæggelse og godkendelse af budget 
 
Jævnfør landsrådets beslutning under punkt 5, blev behandling af budgettet udskudt til det ekstraordinære 
landsråd. 
 
 
7. Vedtægtsændringer 
 
Forslag til vedtægtsændringer blev gennemgået enkeltvis. Der henvises til materiale herom på  
www.dbgf.dk/landsråd20. 
 
Et medlem foreslog, at det af vedtægterne skulle fremgå, at et medlem i gratisperioden kan opnå stemmeret 
til LR, ved at indbetale kontingent. Bestyrelsen mener, at et medlem der af egen drift måtte vælge at 
afbryde sin gratis prøveperiode ved at indbetale fuldt kontingent samtidig opnår stemmeret til kommende 
landsråd.  
 
I forbindelse med ændringsforslaget vedrørende regnskabsår opstod der debat om regnskab/budget, 
herunder hvornår hvad skal fremlægges og for hvilken periode. Det blev fremhævet at budgettet er vigtigst 
fordi det vedrører fremtiden mens regnskabet er fortid. Bestyrelsens holdning er, at regnskab og budget er 
to forskellige ting, men er enig i at regnskabet er tilbageskuende og budgettet fremadskuende. Budgettet 



    
kan derfor påvirkes. Baggrunden for ønsket om ændring af regnskabsperioden er netop også at mindske 
den store tidsmæssige afstand der er mellem en regnskabsafslutning og et efterfølgende budgetår til det 
bliver fremlagt og behandlet på et landsråd.  
 
Et medlem påpeger, at § 5, om ikke at refundere beløb til et medlem, kan stride mod forbrugeraftaleloven: 
Bestyrelsen vil undersøge dette og vil selvfølgelig indrette praksis så den er i overensstemmelse med 
forbrugeraftaleloven. 
 
Der blev herefter stemt om de foreslåede vedtægtsændringer. 
 
For stemmer: 155 
Imod stemmer: 32 
 
Ændring af vedtægter blev vedtaget med mere end 2/3 af de repræsenterede stemmer. Dog opnåede 
forslaget ikke tilslutning fra 2/3 af samtlige stemmer og der indkaldes derfor til et ekstraordinært LR20, 
hvor samme forslag kan vedtages med 2/3 af de fremmødtes stemmer. 
 
 
8. Forslag fra medlemmer 
 
Fra Lars-Henrik Braun var følgende forslag indsendt til behandling: 

 
1. Det skal være muligt at indsende kampe fra ugeturneringer til rating, Kampene der rates skal være 

spillet mellem to aktive medlemmer af DBgF. Det har i øvrigt ingen betydning om der er deltagere 
med i turneringen, som ikke er DBgF-medlemmer (kampe indeholdende disse spillere rates 
selvfølgelig ikke). Forslaget blev trukket mod at bestyrelsen kommer med tre løsningsforslag til 
hvordan dette kan løses. 
 

2. Offentliggørelse af budgetter. Er det ikke meningen at budgettet for det kommende år fremlægges 
på det landsråd, som typisk afholdes 3-4 måneder inden regnskabsåret begynder? Hvornår 
forventer bestyrelsen at offentliggøre budgettet for 01-08-2020 til 31-07-2021? Og hvor kan man 
se de tidligere vedtagne budgetter - budgetter skal vel også være offentligt tilgængelige for 
medlemmerne? Forslaget blev trukket. da dette løses med ændring af regnskabsåret fra 1. januar 
til den 31. december. Således vil budgettet for det aktuelle år kunne godkendes af et landsråd i 
Påsken. Det aktuelle budget, justeres på baggrund af debatten om strategiplanen, og behandles på 
det ekstraordinære LR20. 
 

3. Jeg foreslår bestyrelser fremadrettet fremlægger individuelle regnskaber for samtlige DBgF-
turneringer hurtigst muligt og f.eks. max 1 måned efter den enkelte turnerings afslutning. 
Forslaget blev trukket. da det viser sig at det rent praktisk kun vil omhandle det individuelle DM 
og bestyrelsen tager forslaget til efterretning for så vidt angår denne turnering. 
 

4. Jeg foreslår et eventuelt sekretariat får en beløbsramme, som bestyrelsen kan arbejde ud fra - mit 
udgangspunkt vil være en maksimal udgift på 25.000 over en 3 måneders periode (beløbets 
størrelse er selvfølgelig til debat). Betalingen for arbejdet dokumenteres ud fra et timeregnskab, 
som sekretariatet afleverer som grundlag for honoraret - timeregnskabet er selvfølgelig også 
offentligt tilgængeligt. Forslaget blev trukket da budgettet, som justeres på baggrund af debatten 
om strategiplanen, og behandles på et ekstraordinært LR. 

 
 
9. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer 
 
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg og genopstillede: 
 
Steen Grønbech, 
Karina Langhoff de Thurah og 
Claus Berggreen 



    
 
Derudover opstillede: 
 
Peter Friberg og 
Allan Christensen 
 
Efter en kort præsentationsrunde var der afstemning som resulterede i følgende: 
 
Peter Friberg: 161 
Karina Langhoff de Thurah: 138 
Steen Grønbech: 132 
Claus Berggreen: 130 
Allan Christensen: 93 
 
Den nye bestyrelse udgøres herefter af: 
 
Pernille Rosendal (formand) 
Bjørn Kroghsbo 
Ulrik Andersen 
Peter Friberg 
Karina Langhoff de Thurah 
Steen Grønbech 
Claus Berggreen 
 
Bestyrelsen konstituerer efterfølgende sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde. 
 
 
10. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen 
 
Følgende var opstillet: 
 
Christian Skjæran og 
Erling Skorstad 
 
Christian Skjæran blev valgt som 1. suppleant og Erling Skorstad blev valgt som 2. suppleant. Begge 
kandidater blev valgt i enstemmighed. 
 
 
11. Valg af 2 revisorer 
 
Følgende var opstillet: 
 
Michael Schou og 
Mikael Steenstrup. 
 
Begge blev valgt enstemmigt. 
 
 
12. Valg af revisorsuppleant 
 
Lars Rosquist opstillede og blev valgt i enstemmighed. 
 
 
  



    
13. Eventuelt 
 
En opfordring fra et medlem om, at komme ud og rekruttere medlemmer i de udenlandske foreninger i 
Danmark. Bestyrelsen bifaldt den gode idé og opfordrede medlemmer med kontakt til sådanne foreninger 
om at bistå forbundet i denne anledning. 
 
Mødet sluttede kl. 18.40. 
 
Som referent:    Som dirigent: 
 
Karina Langhoff de Thurah  Erling Skorstad 
________________________  _________________________ 


