Bridge Distrikt Fyn

Referat fra bestyrelsesmøde i Distrikt Fyn
den 23. marts 2018 i Bridgehuset Bogensevej kl. 12:00
Deltagere: Jane, Inger, Henrik, Karen, Mogens,
Afbud: Olof
Dagsorden
1. Velkommen – Kommentar til dagsorden
Ingen bemærkninger.
2. Godkendelse af referat fra sidst
Referatet er godkendt.
3. Turneringer – orientering fra turneringsudvalget
– Status på div FM
Seniorpar blev aflyst.
Damepar pæn deltagelse. Et par skal til finalen spille med hver sin
makker. De to deltagere, der kvalificerede sig til Dameparfinalen under
Bridgefestivalen, må dele præmien med 200 kr. til hver.
– Vinoble serie
Der udleveres kun præmier under generalforsamlingen, hvis alle
kampe er spillet, således at turneringen er afsluttet.
– Rød klub
Langeskov vandt. Jane sørger for gravering i Rød Klub pokalen.
– Grøn Mester
Afsluttet med finaler i Åbenrå. Der var ikke helt styr på afviklingen af
disse. Næste år skal finalerne afholdes i Middelfart den 12. januar 2019.
Bindende tilmelding
Bestyrelsen finder anledning til at præcisere, at ved Distriktsturneringer
er tilmelding bindende, når tilmeldingsfristen er slut.
4. Økonomi V/ Karen Schade
- Orientering
God orientering fra Karen. Lidt drøftelser af regnskabet, som det tegner
sig.
- Status på årsregnskab
Det ser fint ud.
5. Generalforsamling
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- Forslag/ emner
I dagsordenen nævnes forslag til DBf’s Repræsentantskab. De er så til
drøftelse og evt. afstemning.
Inge og Jane laver dagsorden og sender ud.
- Bestyrelse
Henrik, Jane og Karen tager kontakt til evt. emner.
- Dirigentforslag
Jane kontakter Svend Novrup.
- Opgaver og mødetidspunkt – fælles spisning med Nis?
Vi hyrer hjælp i køkkenet. Bestyrelsen og Nis mødes og spiser
smørrebrød kl. 17.30. Jane sørger for stemmesedler og overblik over,
hvor mange stemmer, hver klub har. Vi hjælpes med at gøre klar til
generalforsamlingen.
- Servering
Kaffe/te og kage efter generalforsamlingen. Under
generalforsamlingen øl, vand eller et glas vin. Jane sørger for dette.

6. Kurser på Fyn
Der er 17 deltagere til den 14.4., hvor der er kursus i
Turneringsplanlægning. Den 15.4. er der kursus i Bridgecentralen. Her er
også tilmeldinger. Begge dage er Lars Andersen underviser.
Der tilbydes i maj og juni kursus i Turneringsledelse modul 1-2-3 med
Jørn Plet som underviser.
7. Distriktsdag den 9. juni 2018
Jane og Inge går videre med forberedelserne – vi bruger samme
grundskabelon som sidste år: Vi mødes kl.13, får kaffe og middag for så
at afslutte med aften bridge. Vi inviterer både formænd, bestyrelser og
andre ildsjæle – samt Jane inviterer den nye klubkonsulent Louise fra
DBf. Vi arbejder i grupper med f.eks. Bridgens dag, sponsoraftaler,
undervisning, hvervning af medlemmer (PR/markedsføring),
formands”jobbet”, hjemmesider. Vores håb er, at de fremmødte
derefter finder sammen i netværk eller erfagrupper, der kan støtte
hinanden fremover.
8. Bridgens Dag
Mogens kontakter forbundet og hører om deres initiativer.
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9. Nyt fra DBf
Jane og Inge deltager i Repræsentantskabsmødet. Alle deltagere i dette
bestyrelsesmøde deltog i DBf mødet i Middelfart, hvor distrikternes
fremtidige opgaver blev drøftet.
10.Næste møde
Tid og sted.
Den nye bestyrelse træder sammen, når generalforsamlingen er slut og
aftaler første møde.
11.Eventuelt
Der er klubstart på vej i Dalum. Jane, Louise og en af klubparterne har
møde med gruppen bag.
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