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Den 12. marts 2018

Kære læser

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Distrikt Fyn
Hermed indkaldes der til ordinær Generalforsamling i Distrikt Fyn fredag den
20. april 2018 kl. 19:00 i Odense Bridgehus, Bogensevej 27, 5270 Odense N.
Forslag der ønskes optaget på dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest den 31.
marts 2018.

Emner til bestyrelsen i Distrikt Fyn
Sæsonen lakker mod enden og set i bakspejlet har vi nået en del af de målsætninger, vi
havde for sæsonen. Der er stadig nok at tage fat på - og vi skal i den forbindelse her
udsende en bøn. Henrik Demant var kun valgt i bestyrelsen for 1 år, og da han har rigeligt
at lave som formand for Morud Bridgeklub og også har andre fritidsaktiviteter, har han
desværre valgt ikke at stille op til et genvalg. Olof Malmros har også valgt at gå af, så vi er
i den situation, at vi mangler 2 bestyrelsesmedlemmer.
Jeg vil her opfordre til, at man i klubberne spørger om der ikke er et medlem, som har lidt
tid til overs og som kunne tænke sig at give noget tilbage til vores dejlige sport. De eneste
kvalifikation, vi her søger, er et menneske, som er engageret og har lyst til at gøre en
forskel for vores dejlige hobby/sport.

Aktiviteter
Distriktet har udbudt kurset Turneringsplanlægning den 14. april 2018. Det er for alle
turneringstilrettelæggere i klubberne. Det er et kursus der varmt kan anbefales, som
”klæder” den/de turneringsansvarlige i klubben godt på. Endvidere har vi den 15. april et
kursus i Bridgecentralen. Det er godt nok i den gamle version, men man lærer alt det
grundlæggende, som man tager med til den nye version BC3 og Lars Andersen vil også
komme ind på de nye tiltag i den nye version. Her skal jeg lige fortælle, at det er sidste
gang der udbydes et kursus, hvor du rent faktisk fysisk kommer på kursus med din egen
PC og bridgemates. Fremover bliver Bridgecentral kurser lavet som E-learning, men det
ligger ude i fremtiden, da man endnu ikke er kommet i gang med projektet.
Lars Andersen, som er vores spidskompetence som underviser i Bridgecentralen, går
desværre på ”pension” fra alt bridge til juni, så altså sidste chance !!

1

DBF – Distrikt Fyn
Danmarks Bridgeforbund
Tuneringsleder kursus
Der arrangeres i løbet af maj/juni tuneringsleder kursus modul 1, 2, 3 og 4.
Indbydelser via opslag og på website.

Klubdag for Fynske klubber
Vi er igen i år i gang med at arrangere en dag for bestyrelserne af de fynske klubber.
Distriktet vil i høj grad gerne være samlingspunkt for klubberne og i den forbindelse beder
vi Jer om at reservere den 9. juni til vores arrangement. Indbydelse og program kommer
senere.

mbridge
Distriktet er meget begejstret for vores nye tilmeldingsprogram mbridge. Der kan man
tilmelde sig til alle distriktets aktiviteter, det være sig turneringer, såvel som undervisning
o.l. Vi håber at alle syntes, det er nemt at have med at gøre. Det har i hvert tilfælde været
en stor lettelse i arbejdsgange for distriktet. Har du endnu ikke prøvet programmet, så gå
ind og kik på www.mbridge.dk/4500

Brug Distrikt Fyns hjemmeside
Jeg vil slutte af med at reklamere for vores website www.bridgedistriktfyn.dk, hvor du kan
finde relevante informationer om stort og småt. Husk, hvis din klub har noget I gerne vil
dele med andre, så lægger distriktet det gerne på vores website.

Med venlig hilsen
Jane Norgren
Formand Distrikt Fyn

2

