Bridge Distrikt Fyn

Referat fra bestyrelsesmøde i Distrikt Fyn
Den 9. august 2018 Kl. 19:00 - Abildvej 1A, 1. tv., 5700 Svendborg
Bestyrelsen: Jane Norgren, Inge Lind Sørensen, Karen Schade, Mogens Pedersen, Jørn
Plet, Jørgen Langvaad-Madsen og Jørgen Olsen (suppleant)
Afbud: Jørgen Olsen
Dagsorden
1. Velkommen og præsentation – kommentarer til dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidst Godkendt.
3. Turneringer
– Orientering fra turneringsudvalget og drøftelser ved Jørn
Jane fremsender i denne uge referatet fra sidste turneringsledermøde. Jørn er
ansvarlig for at få lavet standardinvitationer, der lægges på hjemmesiden. I mailen til
formændene linkes til dokumentet på hjemmesiden.
– Status på folder/kalender
Mogens taster ind i kalenderen. Turneringsudvalget mødes mandag, d. 13. august fra
kl. 9.00 (til arbejdet er færdigt) hos Jane. Her udarbejdes turneringsoversigt og
standardinvitationer. Jane fremsender fredag, d. 10. august skabeloner fra sidste år
til turneringsudvalget. Ansvarlig for Damepar, IMP Par og Klubhold er Jane, for
Seniorpar og Mix er Mogens for Grøn Mester og Rød Klub er Jørgen LM og for Åbent
Par Jørn P.
- Drøftelser af faldende deltagelse i Fynsmesterskabsturneringerne og DM
kvalifikationsturneringer
Vi har besluttet at, der skal være minimum 16 par tilmeldt en turnering, (FM m.m)
hvor der er fri tilmelding til DM eller hvor der ikke, fra DBf kræves afholdt en
turnering. Dette for at økonomien i turneringen kan hænge sammen. Hvis man
framelder efter tilmeldingsfristen, skal man alligevel betale indskud og evt. sende et
andet par. I Mix og Åbent Par, hvor vi skal betale indskud til DM, for de tildelte
pladser til Distrikt Fyn, betales halvt indskud til DM, svarende til antal fynske pladser.
Da der er fri tilmelding til DM for Senior og Damepar, betaler Distrikt Fyn kun halvt
indskud, for de tre bedst placerede par ved FM, såfremt der er afholdt et
Fynsmesterskab (altså ikke, hvis der ikke er tilstrækkeligt tilmeldte hold til FM).
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4. Drøftelser af faldende deltagelse i Fynsmesterskabsturneringerne og DM
kvalifikationsturneringer
Vi beslutter, der skal være minimum 16 par tilmeldt en turnering som ikke er
forbundsreguleret. Dette for at økonomien i turneringen kan hænge sammen. Hvis
man framelder efter tilmeldingsfristen, skal man alligevel betale – eller sende et
andet par.
5. M-Bridge & Website – status
Jane tjekker M-Bridge op med udvikleren – noget er ændret. Website tjekkes.
6. Ansøgninger om Sølv/Guld point turneringer
Nordfyns Guldturnering afvikles 10. nov. (hvis DBf godkender) Sydbank Cup i
Svendborg Bridgeklub afvikles som Guldturnering (hvis DBf godkender) den 27.
januar 2019.
7. Økonomi V/ Karen Schade - Orientering Orientering taget til efterretning.
8. Klubdag evaluering
Klubdagen blev aflyst pga manglende tilslutning. Vi forsøger med en klubdag den 14.
sept. 2019 kl. 13 til ca. 22.
9. IT og hjemmeside – Superbruger
Jane kontakter Kurt Lynnerup fra Munkebo, der er superbruger i Distrikt Fyn. Jane
aftaler med Kurt, hvilke oplysninger, der skal på hjemmesiden om ham som
superbruger.
10. Kommende sæson ønsker/forventninger
Vi drøftede Bridgens Dag. Følgende klubber i Distrikt Fyn afholder Bridgens Dag den
26. august: Nyborg, Langeland, Ringe, Odense, Fåborg og Svendborg Bridgeklub. Jane
vil kontakte Middelfart. Vi aftalte, at Jane skal forsøge at komme i de Fynske Medier
– bl.a. TV Fyn.
11. Kurser på Fyn
Jane og Jørn P. udbyder turneringslederkursus 3 samt 1 og 2 inden jul. Desuden
overvejer de et Brush-up for mere erfarne turneringsledere. Turneringslederkurserne
skal økonomisk hænge sammen.
Vi drøftede muligheden for at afholde et kursus i indstilling af Bridgemates (den
indstilling, der foretages fra den styrende computer i BC3)
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12. Nyt fra DBf
På DBf’s hjemmeside kan læses om nye ansættelser i sekretariatet. Jane og Inge
deltager i Midtvejsmøde og Repræsentantskabsmøde.
13. Næste møde Tid og sted. M.m Næste møde er fredag, d. 2.11. kl.17 i Svendborg
Bridgklub. Jørn P. klarer mad.
14. Eventuelt Da Karen er blevet mere involveret i klubarbejdet, ønsker hun af
tidsmæssige årsager ikke at genopstille ved næste generalforsamling.
Ref.: Inge L.S.
Tilrettet i pkt. 3 den 13. aug.
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