Bridge Distrikt Fyn

Dagsorden til bestyrelsesmøde i Distrikt Fyn
Den 2. november 2018 kl. 10:00 - Abildvej 1A - 5700 Svendborg
Deltagere: Jane, Inger, Karen, Mogens, Jørn og Jørgen
Afbud:
1. Velkommen – Kommentar til dagsorden
Jane bød velkommen.
2. Godkendelse af referat fra sidst
Referatet er godkendt.
3. Opfølgning på sidste referat
De enkelte punkter blev gennemgået. Hvordan er det gået – er der
noget, der stadig skal følges op på?
4. Turneringer – Sæsonstart - orientering fra turneringsudvalget og
drøftelser.
Der er gjort et stort forarbejde, således at hjemmesiden nu fungerer, så
man kan linke direkte til de relevante turneringer mm. Proceduren er,
at den turneringsansvarlige 2 måneder før turneringens start sikrer sig
linket (og de dokumenter, der linkes til) virker. Herefter sendes linket til
Inge, der sender invitationer ud til klubformændene.
Turneringsudvalget mødes fredag, d. 9. nov. kl. 8.30 hos Jane. Her
drøftes teknikker og hvem, der er ansvarlig for hvad.
Rød klub er startet godt op.
Vinobleserie 1 og 2 overtog Henrik Demant. Der er færre tilmeldte hold
i både serie 1 og serie 2. På næste møde drøftes, hvad vi gør næste år.
Der har været usikkerhed om resultatformidlingen. Proceduren er, at
holdkaptajnerne sender resultaterne til Henrik, der lægger dem på
Distriktets hjemmeside og orienterer Charles, der lægger på Distrikt
Fyns Facebookside.
5. Grøn Mester
Grøn Mester har vi desværre måtte aflyses i Morud, Nyborg og
Fredagsældrebridgen i Odense. Grøn Mester er spillet i Svendborg - og
vi forventer, der også spilles i Ringe. Efter spillet kamp i Ringe skal det
afklares, hvilke spillere der deltager i finalen i Middelfart.
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I Sydjylland har der også været problemer med et tilstrækkeligt
deltagerantal til Grøn Mester. Vi har besluttet fra næste sæson at
opsige samarbejdet med Sydjylland vedr. Grøn Mester. På næste møde
drøfter vi, hvad vi gør på Fyn fremadrettet, da netop den grønne
turnering er god bl.a. for nye medlemmer fra undervisningsholdene.
Her møder de spillere, der er tilpas i styrke. En god turnering ovenpå
DM for begyndere.
6. Skal bestyrelsen have ny kommunikationsstrategi ?
- Hvad gør vi for at sikre, at alle spillere får (oplysning om) adgang til
den information de efterspørger, samtidig med at det sikres, at
information så vidt mulig kun ajourføres et sted.
Indgangen er Mbridge, hvor egne oplysninger tastes – de er også
efterfølgende tilgængelige i ”Vis liste” – her skal evt. ændringer også
rettes. Resultater af afviklede turneringer formidles på Distrikt Fyns
gamle hjemmeside: Bridge.dk/4500.
Vores bestræbelse er, at oplysninger kun ligger ét sted, hvortil der linkes.
Vi har alle et ansvar for at reagere, hvis vi på hjemmesiden støder på
”forkerte” eller forældede oplysninger. Når vi retter på hjemmesiden,
skal vi huske at tjekke, at rettelserne fremkommer med fint
skærmbillede både på PC, tablet og telefon.
Stor ros til Jørn og Jane for de ihærdige bestræbelser på at få
ovenstående til at fungere.
7. Ansøgninger om Sølv/Guld point turneringer
Ingen nye ansøgninger.
8. Økonomi V/ Karen Schade
- Orientering
Vi har købt PC, projektor og dealer. Køb af Officepakken bevilget.
Jane tjekker op på behovet for nye kort.
9. Information fra Breddeudvalg og undervisningssektionen v/Jørn
Jørn er i DBf ansvarlig for turneringslederuddannelsen på klubniveau
(modul 1, 2 og 3). Breddeudvalget er i gang med at undersøge, hvordan
der kan tilbydes uddannelse i turneringsformer samtidig med
uddannelse i brug af BC3.
Jane og Inge tager nogle af tankerne med til Midtvejsmødet – bl.a. i
forbindelse med budgetbehandlingen.
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Fremover skal ”Information fra DBf og diverse DBf udvalg” være et fast
punkt på vores dagsorden.

10.Næste møde
Tid og sted. Hvem sørger for lidt at spise
Næste møde er onsdag, d. 2. januar kl. 10 -13 i Svendborg Bridgeklub.
Inge sørger for uspecificeret smørrebrød.
11.Eventuelt
Mailsvar. Vi blev enige om, at man svarer mail indenfor et døgn – evt.
med besked om, hvornår man kan sagsbehandle.
Desuden vil det være hensigtsmæssigt at orientere den øvrige
bestyrelse ved ferier og lign. Jane overtager Distriktets mail, hvis Inge er
på ferie.
Ref. Inge L.S.
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