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 Referat af bestyrelsesmøde i Distrikt Fyn 
Den 17. juni 2019 Kl. 18:00 – Vestergade 13, 5600 Faaborg 

 
Deltagere: Jane Norgren (JN), formand 

Jørn Plet, (JP) næstformand/website/turneringsleder-uddannelse, 

             turneringsudvalg               

Jesper Buus Thomsen (JBT), turneringsudvalg 

Jørgen Langvaad-Madsen (JLM), kasserer/turneringsudvalg 

Poul V. Hansen (PVH), turneringsudvalg 

Jørgen Olsen (JOL), sekretær  

Afbud: Ingen 

 

Dagsorden 

1. Velkommen – Kommentar til dagsorden 
Formanden bød velkommen, og forespurgte om der var kommentarer til den 
udsendte dagsorden? 
Det var der ikke. 

 

2. Godkendelse af og opfølgning af referat fra sidst 
-  Det tidligere rundsendte referat godkendes uden bemærkninger. 
-   Formanden og kassereren arbejdede fortsat på at give sidstnævnte adgang 
    til distriktets bankkonti, en øvelse – der i disse hvidvaskningstider – ikke er 
    uden udfordringer! 
-   Anvendelse af Mobilepay blev indtil videre sat i bero! 

 
3. Turneringsudvalget: 

- Kalender  
Årskalenderen ville blive lagt ind af JP, når de TU-ansvarlige har leveret 
de fornødne opdateringer.  
JLM meddelte, at Rød Klub var på plads, men kun opdateret i M-bridge. 
Der var enighed om, at tilmeldingsfristen for alle turneringer var 14 dage, 
og at tilmelding først var bindende, ved tilmeldingsfristens udløb! 
 

- Booking af spillesteder – Status 
Er på plads og vil fremgå af sæsonplanen! 
 

- Vinoble fremtidig struktur 
Antallet af forventet deltagende hold og den deraf følgende TU-struktur 
blev diskuteret. Det aftaltes, at såfremt antallet af deltagende hold ikke 
var tilstrækkeligt stor til at etablere to rækker (Serie 1. og Serie 2), ville 
turneringen blive afviklet som en Monrad-turnering. 
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- Andre former for afvikling kunne komme på tale (fx at alle deltagerne mødtes i 
stedet for at man kørte rundt til hinanden), men ikke før i sæsonen  
2020-21! I den kommende sæson ville TU-udvalget lodde stemningen 
blandt deltagerne! 

 
4. Ansøgninger om Sølv/Guld point turneringer 

- Ingen 
 

5. Økonomi  
Der var ikke nye økonomiske udfordringer – men som nævnt fyldte kassererskiftet 
en del! 
  

6. Tilretning af website  
- Hvem lægger årsplan ind? 

De til de enkelte turneringer hørende tekster, forventedes opdateret af de TU-
ansvarlige, og derefter overdraget til JP, der var ansvarlig for hjemmesiden! 

 
7. Klubdag den? – Skal vi fortsætte med dagen? 

 -   Efter en kort diskussion blev det aftalt, at Distriktet ikke ville afholde  
      selvstændig klubdag, men i stedet støtte Forbundets afholdelse af klubdag  
      d. 9. november i Middelfart! 

  
8. Kommissorium 

- Overordnet indhold og rammer 
TU-udvalget arbejdede med format og indhold for et 10-15 minutters 
besøg til samtlige klubber. 

- Inddeling af klubber som fast kontaktansvarlig 
Inden den endelige tildeling af klubber til de enkelte bestyrelsesmedlemmer, 
ville en oversigt over på hvilke dage de enkelte klubber spiller være gavnlig, så 
man undgik at komme i konflikt med egne spilledage. PVH ville lave en sådan 
oversigt.  

- Lav udkast til kontakt med klubberne ved sæsonstart 
JBT og PVH ville fremkomme med en skitse til indhold inden næste møde, 
hvordan den konkrete afvikling skal ske – aftales med de enkelte klubbers 
formænd!  

 
9.  Nyt fra DBf og andre udvalg  

- Intet nyt 
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10.  Undervisning  
- Lav pakke med ”Kom i gang med undervisning i klubberne!” 

Indholdet af ovennævnte vil indgå i det under pkt. 8 udarbejdede materiale. 
- Kontakt forbundet vedr. pris for uddannelse af undervisere 

JP kunne efter kontakt med forbundet oplyse, at ’Den autoriserede Bridge-lærer 
uddannelse bestod af et fjernundervisningsforløb over 12 uger, med aflevering 
af tre obligatoriske opgaver, og afsluttedes med et week-end ophold; 
med endelig ’eksamen’! 
Kurser blev afholdt forskellige steder i landet – minimum antal deltagere til 
weekend-afslutning var 12. 
Til det afsluttende weekend-arrangement kunne klubberne søge om tilskud fra 
den lokale kommune (Fritidslovens tilskud til uddannelse af frivillige ledere)!   

- Vi vil i næste sæson udbyde kursus med afsluttende ”eksamen på Fyn, såfremt 
der er tilslutning hertil i distriktets klubber 

 
11.   Næste møde  

  Hos JBT – d. 22. august Kl. 19:00 Kærnehøjvej 27, 5260 Odense S 

 
12.   Eventuelt 

- Intet til evt. 
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