
 

Referat fra ekstraordinært landsråd lørdag 26. september 2020 

Tidspunkt og sted: kl. 13.30, Valby Kulturhus, Teatersalen, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby. 

Til stede var 15 medlemmer, i alt 70 stemmer inkl. fuldmagter: 

1545 Kirstine Jensen, 2709 Peter Hallberg, 6887 Ole Nielsen, 7591 Michael Weile, 8213 

Oscar Jensen, 2162 Lars Rosquist, 2901 Bjørn Kroghsbo, 7175 Thomas Fuglheim, 7 Steen 

Grønbech, 11 Christian Skjæran, 9545 Karina Langhoff de Thurah, 2572 Ulrik Andersen, 

2111 Peter Friberg, 1387 Pernille Rosendal, 2653 Claus Berggreen. 

Link til video fra landsrådet: https://www.youtube.com/watch?v=nLXJzfbmkC4 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

Christian Skjæran blev valgt som dirigent. 

2. Valg af referent 

Steen Grønbech blev valgt som referent. 

3. Forslag til vedtægtsændringer. Til beslutning. 

Vedtægtsændringerne blev vedtaget med 70 for og 0 imod.  

Video: efter 6 min.  

4. Budget 2020. Til beslutning. 

Bjørn Kroghsbo gennemgik kort budgettet. Note 1: NO underskud er fra 2019 og er en 

regning der er kommet ind sent (pokaler). Note 2: Estimat af timeforbrug for konsulent. 

Budgettet for blev herefter vedtaget med 65 stemmer for og 5 imod. 

Video: efter 7 min. 30 sek. 

https://www.youtube.com/watch?v=nLXJzfbmkC4


5. Bestyrelsens aktivitetsplan med økonomiske overslag for 2021. Til drøftelse. 

Ulrik Andersen gennemgik aktivitetsplanen. Spørgsmål til den blev diskuteret. Bestyrelsen 

vil som noget af det første invitere klubformænd og nøglepersoner til en workshop hvor 

aktivitetsplanen evt. suppleres og udfoldes, og hvor der evt. kan laves en plan for diverse 

aktiviteter. Der var generelt stor tilslutning til planen, og holdningen var, at det skal prøves 

– dog med nøje overvågning af output.  

Video: efter 31 min. 30 sek. 

6. Forslag til ny struktur for medlemskab og kontingent. Bestyrelsen fremlægger 3 

modeller. Til drøftelse. 

Bestyrelsen havde udarbejdet tre modeller. Steen Grønbech gennemgik disse og 

fremlagde endvidere nogle overvejelser og scenarier om medlemskabsmodeller (se bilag 1 

nedenfor). 

Der kom under drøftelsen mange synspunkter frem vedr. B-medlemskab, 

intromedlemskab, kontingentsatser, mulighed for gratis deltagelse i ugetuneringer, 

klubbernes evt. opgaver med at få indmeldt nye ”gratister”, et evt. ”guldmedlemskab”, it- 

og administrationsomkostninger ved forskellige typer medlemskab samt at ændringer ikke 

må resultere i tab af kontingentindtægter samlet set eller må koste medlemmer. 

På baggrund af drøftelsen vil bestyrelsen arbejde videre med en ny struktur for 

medlemskab og kontingent. 

Video: efter 2 timer 11 min. 

7. Eventuelt 

Steen Grønbech udtræder af bestyrelsen med virkning fra dags dato. 1. suppleant Christian 

Skjæran indtræder i bestyrelsen.   

 

 

 

Steen Grønbech, referent           Christian Skjæran, dirigent          Pernille Rosendal, formand 

 



 

 

Ad 6: Bilag 1 – Tanker om medlemskab (Steen Grønbech) 

Målet med kontingentet:  

Det  skal være ”tiltalende” for medlemmerne, og det skal være klart, hvad man får for 

kontingentet. Det skal være nemt at forklare. Det skal være fair og ikke spærre for nye 

medlemmer, og så skal det være overkommeligt at administrere. Endelig skal det tilvejebringe 

de midler, der kræves for at drive DBgF professionelt og stabilt samt udvikle DBgF i en innovativ 

og attraktiv retning. 

Muligheder: 

1. Medlemskab som vi kender det i dag 

2. B-medlemskab som giver ret til ugeturneringer og lokale turneringer 

3. Gratis intromedlemskab til nye (måske kun B, evt. krydret med 3. div.-adgang) 

4. Mulighed for at ikke-medlemmer kan spille med enkelte gange i ugeturneringer uden at 

registrere sig. Samme mulighed kan benyttes, hvis udenlandske spillere skulle dukke op. 

Det skal pointeres, at dette kun er enkelte gange, og at det vil være op til klubberne at 

administrere dette. 

5. Guld-medlemskab. Det kan f.eks. koste 500 kr. og give nogle ekstra rettigheder. Dog svært 

at forestille sig, hvad det skulle være som er attraktiv nok, men man kan brainstorme på det 

fremadrettet. 

Hvis man åbner for mulighed for gratis deltagelse for nye, kunne det give følgende forløb for en ny 

spiller: Han dukker op i klubben, og man byder ham velkommen og lader han spille med i den lokal 

turnering og fortæller ham om backgammon i Danmark, og at han er velkommen til at spille med 

nogle gange. Efter nogle gange fortæller man om rating, og at det er gratis det første år at være 

med, hvis han har lyst (et intromedlemskab). Så viser man ham, hvordan man registrerer sin profil 

på hjemmesiden (klubben kan selvfølgelig vurdere om han/hende er klar på det fra start). I løbet at 

året får man den nye ind i klubmiljøet og måske han endda kan spille med i 3. division. Efter noget 

tid kan han/hende så tage stilling til om han ønsker at deltage i turneringer og i HT fremadrettet. 

Dette kræver så fuldt medlemskab. 

Man kan som klub overveje om man betaler sit kontingent individuelt eller om man betaler 

gennem klubben – i sidste tilfælde sender man bare en liste med navne og numre til forbundet og 

overfører det samlede beløb til DBgF’s konto. 


