Bridge Distrikt Fyn

Referat af bestyrelsesmøde i Distrikt Fyn
Den 22. August 2019 Kl. 19:00
Deltagere: Jane, Jesper, Poul, Jørn og Jørgen L
Afbud: Jørgen Olsen
Ref: Jørn
Dagsorden
1. Velkommen – Kommentar til dagsorden
Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidst
Godkendt.
3. Opfølgning på beslutnings-/handlepunkter fra sidste referat
4. Turneringer
- Status på folder/kalender
Jesper er startet, og arbejder videre på dette.
- Status på website opdatering ved turneringsansvarlige
info på forsiden skal komme i ”rigtigt” datorækkeflg. (jørn laver dette)
Desuden besluttes, at kommende arrangementer/turneringer der
ønskes på website, bliver vist på forsiden.
- PVH ´s fordeling af ”dialog klubber”
Poul arbejder videre på det, og det kommer snarest.
- JBT og PVH ”tale” til klubberne
Jesper fremlægger gennemarbejdet ”talepapir”. God drøftelse om
fokuspunkter. Hvad skal alle klubmedlemmer orienteres om og hvad
skal specielt bestyrelsen informeres/opmuntres omkring?
Den enkelte i bestyrelsen tager kontakt til formanden for klubben, og
aftaler lidt om form/indhold og tid.
5. M-Bridge & Website - status
”FM IMP-par Begynder” 1. marts , samt ”DM begynder” 19. april,
sættes ind i vores sæsonplan, (inkl. tilmeldingsfrist 14 dage før – som altid).
Jørn laver dette.
De respektive ansvarlige mailer til Jørn ved ændringer/tilføjelser i
sæsonplan.
Jesper tilretter FM’er mv. til sæson 2019/2020 på website.
Jesper tjekker mulighed for en brugerbetjent abonnering af nyhedsbrev.
Jesper tjekker om vi kan ”skyde” info over til facebook fra website.
Fanen ”arrangementer” slettes (jørn udfører) og klubturneringer og
aktiviteter vises på forsiden.
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6. Ansøgninger om Sølv/Guld point turneringer
ingen ansøgninger.
7. Økonomi
Jane orienterer. Ikke de store ændringer siden sidst. Det vil snarest falde på
plads, at Jørgen L. får fuld adgang (bankkonti) til at udføre sit kassererjob.
Bestyrelsen underskrev de fornødne papirer. Jane følger op på om der er
behov for yderligere fremsendelse af ID/dokumentation fra de enkelte
bestyrelsesmedlemmer.
Jane undersøger om Distriktet er forsikret (fex. i fbm. ansvar ved Distriktets
turneringer).

8. Kurser på Fyn v/ Jørn Plet

Der afvikles et modul1 og modul2 i Turneringsledelse i Svendborg d. 31.
aug./1. sept. i Svendborg. God tilslutning til kurserne.
Distriktet vil udbyde et Bridgelærerkursus (BLU1) for alle. Jørn har haft gang i
en korrespondance med DBf og underviserne. Kurset vil blive omtalt i
bridgebladet okt. og nov. Vi skal sikre en information til de fynske klubber i
rimelig tid. Forventet tilmelding omkring november. Den afsluttende week-end
bliver i Bridgehuset d. 28./29. marts.
Jørn kontakter Underviserne snarest.

9. Nyt fra DBf og andre udvalg.

Distrikternes dag den 9. november er nu en realitet, program i næste Dansk
Bridge. Finder sted i Middelfart.

10. Næste møde
Torsdag d. 24. okt. kl. 15.30.
Hos JLM som står for forplejning.
11. Eventuelt
Intet
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