Bridge Distrikt Fyn

Referat af bestyrelsesmøde i Distrikt Fyn
Den 2. Januar 2019 - Abildvej 1A 5700 Svendborg
Deltagere: Jane, Mogens, Jørn, Jørgen L., Karen og suppleant Jørgen O.
Afbud fra Inge.
1. Velkommen – Kommentar til dagsorden.
Jane bød velkommen.
2. Godkendelse af referat fra sidst.
Referatet blev godkendt og underskrevet.
3. Opfølgning på referat.
Køb af kort til distriktet blev vedtaget. Berit bestiller hos DBf.
4. Turneringer.
Udvalget har afholdt møde i december måned hos Jane, og bestyrelsen fik en generel
orientering.
Pr. dato er der kun tilmeldt 5 par til FM i damepar.
Løbende á jourføring af resultater i Vinoble-serierne er fra flere sider blevet efterlyst.
Manglen på tilmeldte hold blev drøftet. Mogens laver udkast til ændring af retningslinierne
for afholdelse af Vinoble-serierne, så et forslag– efter drøftelse i
bestyrelsen/turneringsudvalget – kan indstilles til godkendelse på generalforsamlingen.
Der var enighed om, at Grøn Mester ændres til afholdelse af en enkelt turnering under
navnet Grøn Mester Fyn.
Superbruger BC3 Fyn. Der er p.t. ingen på Fyn.
Website – hvor mange bruger vores side. Vores analyseværktøj viser, at der er god
aktivitet. Websitet tilgås fra alle platforme (Windows, iOS og Android). Desuden fra pc,
tablet og smartphones. Det ser ud til at virke godt teknisk på alle platforme.
Desuden har der været en rimelig god aktivitet på sitet. I den seneste tid har der været
over 400 forskellige brugere om måneden, på websitets sider og undersider. Derudover er
der, med rimelig sikkerhed, en del, der har brugt vores website som indgang til andre links,
vi ikke kan registrere /følge”.
Der har ikke været ansøgninger om sølv-/eller guldturneringer.
5. Økonomi v/Karen Schade.
Karen orienterede kort for de første ¾ af sæsonen.
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6. Nyt fra DBF og diverse DBF-udvalg.
Midtvejsmødet. Der henvises til referatet.
Der var enighed om, at henstille til DBF at annoncere datoer for afholdelse af turneringer
tidligere af hensyn til klubber/distrikters forslag til afholdelse af guld- og sølvturneringer.
TUK. Jørn orienterede om E-learning af - i første omgang modul 1 - og om overvejelser af
undervisning i BC3 for nybegyndere.
7. Overvejelser vedr. valg på næste generalforsamling.
Med stor beklagelse har Inge meddelt, at hun af helbredsårsager ikke stiller op til en
periode mere. Der skal derfor søges fremskaffet emner, til såvel sekretær som kasserer, til
valg på den kommende generalforsamling.
8. Næste møde.
Jane fremsender forslag til mødedato.
9. Eventuelt.
Intet at drøfte.
Ref. Karen S. – tilrettet Inge
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