Bridge Distrikt Fyn

Referat af bestyrelsesmøde i Distrikt Fyn
Den 22. maj 2019 Kl. 18:30 – Lærkevej 13, 5620 Glamsbjerg
Deltagere: Jane, Poul, Jesper, Jørn, Jørgen og Jørgen
Afbud:
Dagsorden
1. Velkommen – Kommentar til dagsorden
Jørn og Jesper efterlyser generelle procedure og rammer, der er enighed om at vi
fremadrettet arbejder på at videns dele via fælles forum

2. Godkendelse af og opfølgning af referat fra sidst
Jane har tilrettet regler til Vinoble

3. Den nye bestyrelsessammensætning
Opgavefordeling og konstituering
Mogens er udtrådt af bestyrelsen, af personlige grunde og indtrådt er suppleant
Jørgen Olsen.
Jørgen Olsen sekretær
Jørgen Langvaad-Madsen Kasserer/tu-udvalg
Jørn Plet Næstformand
Poul V. Hansen Tu-udvalg
Jesper Thomsen Tu-udvalg

4. Opsamling på Generalforsamling
GF forløb fint og der har ikke været kommentarer

5. Turneringsudvalget:
-

Kalender
Booking af spillesteder
Turneringsansvarlige
- Besøg klubber og fortæl om Grøn/Rød og Vinoble, samt distriktets rolle.
Der afholdes møde i tu-udvalget den 3. juni 2019

6. Ansøgninger om Sølv/Guld point turneringer
-

Ansøgning om Sølvpoint turnering de 5 Nordfynske klubber den 9. november
2019 - der gives ok

7. Økonomi
-

Jane kontakter banken for registrering af ny kasserer. Jane betaler regninger
m.m indtil det er på plads med ny kasserer.

bridgedistriktfyn@gmail.com

Formand: Jane Norgren

tlf.: 2393 4599

Norgren@hotmail.dk
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8. Tilretning af website – hvem er ansvarlig
Jørn lægger ting på web som andre ikke kan, ellers lægger dem der kan, selv
deres ansvarlige ting på websiten.
9. Klubdag den 7. september – Skal vi fortsætte med dagen ?
Dagen forslås flyttet til den 2. november 2019 og vi afholder et møde hvor vi
drøfter hvad der skal ske på dagen.
10. Nyt fra DBf og andre udvalg
Jubilæumsfest i Svendborg – Poul V Hansen melder til
Referat fra Repræsentantskabsmøde
Kreds 4 referat – sendes pr mail til bestyrelsen

11. Næste møde
17. juni 2019 kl. 18:00 i Faaborg
Jørn sørger for lidt at spise

12.Eventuelt
Skal vi have en mobilpay mulighed i Distriktet? Jane snakker med banken.
Betaling til div. FM skal først ske, en uge før arrangementet løber af stablen,
så man ved at det finder sted.
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