Referat fra Generalforsamlingen i Distrikt Fyn
Fredag, den 26. april 2019 kl. 19.00.
1. Valg af dirigent.
Jørgen Olsen, Nyborg blev valgt som dirigent.
2. Konstatering af stemmetal.
19 klubber, hvilket er halvdelen af distrikt Fyns klubber, var repræsenteret. I alt ca. 40
fremmødte i lokalet.
3. Formandens beretning.
Formandens beretning blev aflagt af Jane Norgren og godkendt af de fremmødte.
Beretningen vil blive lagt under referater på hjemmesiden.
4. Fremlæggelse af årsregnskab.
Karen Schade fremlagde regnskabet. Efter lidt afklarende spørgsmål blev regnskabet
godkendt.
5. Fremlæggelse af budget og distriktskontingent for kommende sæson.
Jane Norgren fremlagde budgetforslag. Her var en drøftelse af de afsatte penge til en ny
kortblandemaskine. Konklusionen var, at uanset om vi afskriver over en årrække eller
budgetterer med et underskud ved indkøb, skal pengene op af kassen, når der handles.
6. Meddelelser fra DBf .
a) Generel orientering.
Anne Lauritzen og Nell Rindahl fra HB fortalte om årets gang i DBf. Årets overskud er
på ca. 90.000 kr., men der har været ekstraordinære udgifter til BC3. Meget er
forbedret; men der er stadig et stykke vej, før alt er på plads.
Der er indført Bridgehotline på tlf.: 9189 5213 hver onsdag eftermiddag kl. 15-17,
hvor Jonas Houmøller er parat til at svare på spørgsmål vedr. f.eks. grundsystem,
konventioner, bøger m.v. Men ikke på uenigheder vedr. regelfortolkning. Alle kan
ringe.
Der er indgået kontrakt med Svendborg Kommune om afholdelse af Bridgefestival til
og med 2024.
Dansk Bridge leveres ikke mere i medlemmernes postkasser; men i en pakke til
klubben, hvor bladet skal hentes. I sommerperioden findes det kun digitalt.
Sekretariatet og Odder Bridgeklub samarbejder omkring muliggørelsen af at opføre
et tankesportscenter, der kan være center for bridgeudvikling i området. Rådighed
over egne lokaler er vigtig for at kunne tilbyde bridge på forskellige tidspunkter og i
forskellige former.
Bridgens Dag forventes afviklet igen i 2020.
b) Gennemgang af og evt. afstemning om punkt 3 til DBfs Repræsentantskab: ”Forslag
til ændring af MP-afregning til DBf”. Bilag vedhæftet
Efter en kort debat blev resultatet, at forsamlingen sagde nej til at give klubber, der

ikke er medlem af DBf adgang til BC3. Ok til afskaffelse af mesterpointordning og ja til
bordafgift.
c) Gennemgang af og evt. afstemning om punkt 4 til DBfs Repræsentantskab: ”Dansk
Skolebridge tilskud fra DBf ?” Bilag vedhæftet.
Morten Bilde fortalt om skolebridge og lagde vægt på, at det er afgørende for at
kunne modtage penge fra fonde, at der til skolebridge indbetales et fast
medlemsindskud på f.eks. 15 kr. pr. medlem af DBf. Forsamlingen støttede forslaget
om at DBf betaler 15 kr. pr. medlem.
d) Vejledende afstemning om maksimalt forbundskontingent.
Kontingentet fastholdes.
7. Forslag fra klubberne, medlemmer eller distriktsbestyrelsen.
Drøftelse af om Distriktet skal afholde ”klubdag” den 7. september 2019.
Der var meget ringe opbakning til afholdelse af klubdag. Bestyrelsen drøfter, hvordan
den forholder sig til den ringe tilslutning. Måske skal bestyrelsen tage telefonisk
kontakt til formændene i klubberne.
8. Valg af formand.
Jane Norgren afgår. (Villig til genvalg).
Jane Norgren blev genvalgt som formand med akklamation.
9. Valg af menige medlemmer til bestyrelsen.
Inge Lind Sørensen afgår og modtager ikke genvalg.
Karen Schade afgår og modtager ikke genvalg.
Jørn Plet er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg for 2 år.
Valg af suppleant.
Jørn Plet blev genvalgt for 2 år.
Til bestyrelsen nyvalgtes Poul V Hansen, Morud for 2 år og
Jesper Buus Thomsen, Højby for 2 år.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Nell Rindahl blev valgt som revisor og Leif Thomsen som revisorsuppleant.
11. Eventuelt.
Orientering om at Nell Rindahl træder ud af hovedbestyrelsen i DBf.
DBf påregner at afholde en organisationsdag for klubber, distrikter og hovedbestyrelse
lørdag, d. 9. november.
Ref. Inge Lind Sørensen

