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Referat fra afdelingsmødet i Bridge under Jernbanefritid 
Den 22.03.2023 

Afdelingsmødet blev afholdt i Nyborg den 18.03.2023. Det var en erstatning for det afdelingsmøde, der  
skulle have været afholdt i efteråret, men som blev aflyst på grund af sygdom. Dagsordenen var uændret. 
 
Til stede:  
Lis Frost, afdelingsleder 
Eli Skoop, udvalgsmedlem 
Karen Sørensen, udvalgsmedlem 
Dorte Wang 
Anny Kjærsig 
Peter Højslev 
Kim Gert Andersen 
Flemming Sønder Skov 
Irene Ougtvig 
Knud Ougtvig 
 

1. Valg af dirigent 
Peter Højslev blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at afdelingsmødet var indkaldt efter 
afdelingens regler.  
 

2. Valg af sekretær og stemmeudvalg 
Karen Sørensen blev valgt som referent. Valg til stemmeudvalg blev udsat til der eventuelt blev 
brug for det.  
 

3. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede repræsentanter 
Dirigenten konstaterede at der var 3 stemmer fra HI og 2 stemmer fra Atkins. Det har dog ingen 
betydning, da der ikke er punkter til afstemning på dagsordenen.  
 

4. Afdelingslederens beretning 
I marts 2022 var der parmesterskab: 
1)Peter Højslev og Karen Sørensen 
2)Eli Skoop og Dorte Wang 
3)Irene Ougtvig og Knud Ougtvig 
Resultaterne ligger på hjemmesiden 
 
Danmarks hold til FISAIC 2022 i Bad Tölz  i juni 2022 bestod af Peter Højslev, Karen Sørensen, Eli 
Skoop, Dorte Wang, Irene Ougtvig og Knud Ougtvig. Lis Frost var kaptajn og Harry Johansen var 
Jernbanefritids repræsentant. Det var et godt arrangement fordi vi var 6 på holdet. For de hold, der 
bestod af 4 personer var det hårdere. Det danske hold har diskuteret om vi skulle argumentere 
over for FISAIC for færre spil, men der var ikke stemning for det så længe der er 6 på holdet.   
 
Efterårsturneringen med det ordinære afdelingsmøde blev aflyst på grund af sygdom.  
 



 
 

2 
 

Lis Frost sluttede med at sige at hun var nødt til at trække sig som afdelingsleder på grund af 
mangel på tid. Se punkt 6. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 

5. Indkomne forslag 
Der var ingen forslag 
 

6. Valg af udvalgsmedlemmer 
De to udvalgsmedlemmer, Eli Skoop og Karen Sørensen, var på valg. Da Lis Frost trak sig som 
afdelingsleder, indvilgede Karen Sørensen i at være fungerende afdelingsleder frem til 
afdelingsmødet i efteråret 2023, hvor afdelingslederen er på valg.  
 
Kim Gert Andersen blev valgt som nyt udvalgsmedlem og Eli Skoop modtog genvalg.  
 

7. Afdelingens fremtidige virke 
Ifølge vores regler kan en turnering afholdes med 4 par. Der var enighed om at vi fortsætter og at vi 
er observante på nye medlemmer til Jernbanefritid.  
 
Husk at hvis der er én medarbejder/pensionist der arbejder eller har arbejdet med 
jernbaneforhold - og det er meget bredt defineret - så følger en ægtefælle eller samlever med som 
makker. Man kan se reglerne for optagelse på Jernbanefritids hjemmeside. F.eks. kan en 
medarbejder hos en leverandør af signalsystem eller andre systemer/ydelser til banedriften 
optages. 
  

8. Eventuelt/afslutning. 
Der var ingen emner under eventuelt. Dirigenten takkede for god ro og orden. Lis Frost takkede for 
accepten af, at hun træder tilbage som afdelingsleder. Afdelingsmødet takkede Lis for hendes 
indsats som afdelingsleder. 
 

-----0----- 
 
Herefter gik vi over til parmesterskabet. Da kortene kun blev spillet ved 2 borde blev det foreslået 
at afregningsformen skulle være imp-beregning i stedet for den traditionelle parberegning.  

 


