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Referat af bestyrelsesmøde i Distrikt Fyn 
Den 24. Oktober 2019 Kl. 15:30  

 
Deltagere: Jane, Jørn, Jørgen LM og Jørgen O, Jesper og Poul 

Afbud: Ingen 

Referent : Jørgen O. 
 

 

Dagsorden 

1. Velkommen – Kommentar til dagsorden 
Ingen - Godkendt. 
 

2. Godkendelse af og opfølgning af referat fra sidst 
Godkendt. Nyhedsbrev procedure diskuteredes.  

 

3. Turneringsudvalget:   
- Status på klubbesøg 

Rapporter om de gennemførte klubbesøg, indikerede, at det 
var en aktivitet, der burde videreføres. Der var selvfølgelig klubber, 
der ikke havde så stor interesse i distriktet aktiviteter, og som derfor 
havde frabedt sig besøg, samt klubber, der af forskellige årsager 
endnu ikke var blevet besøgt. 
Folder m.m ? 
Der var ikke sket noget væsentligt siden sidste møde. 
Website – tilmelding nyhedsbrev – opdatering 
Der var forskellige muligheder i tilknytning til Umbraco, som Jesper 
ville se nærmere på. 

- Vinspecialisten cup den 30. november 
Der var god tilmelding til denne turnering, der afholdes i Vejle 
Bridgecenter i samarbejde med Distrikt Sydjylland! 

- Vinoble status 
Turneringen var i gang. Jørn oplyste, at der var en appel fra Serie 1 
til behandling. 

- Grøn Mester og Rød Klub 
Tilmeldinger til Grøn Mester var ved at indløbe. Rød Klub spillede 
første gang d. 26. Oktober.  
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4. Ansøgninger om Sølv/Guld point turneringer 
- Svendborg BK ansøgte om Sølvpoint turnering den 2. Februar 2020, 
ansøgning godkendt. 
 

5. Økonomi  
Der var fortsat problemer med at få indskrevet den nye kasserer som 
adgangsberettiget til distriktets konti. 
Derudover var der ikke nogen særlige ønsker om afholdelse af udgifter 
til behandling. 
 

6. Kurser 
a. Det tidligere annoncerede kursus om uddannelse til bridgelærer, 

med afsluttende kursusweekend i Bridgehuset i Odense – 28.-29. 
marts, var en realitet. Der var tilstrækkeligt antal deltagere, men 
kun få fra Fyn! Diverse praktiske detaljer blev diskuteret.  

b. Jørn oplyste, at der var mangel på undervisere til TU-leder 
uddannelsens Modul 1-3.  
En ny underviser forventedes godkendt snarest. 
Han havde bl.a. en henvendelse om afholdelse af Modul 1-2-3 i 
Horsens.  
 

7. Nyt fra DBf og andre udvalg 
Jane orienterede kort. Jesper omtalte TUC’s holdning til fri tilmelding til 
en række turneringer. 
Skolebridge på Fyn 
Der var nu Skolebridge på programmet ni forskellige steder på Fyn og 
de nye kontaktpersoner for skolebridge på fyn, er Marianne 
Vestergaard og Niels Gundesen. 

BC3 ønsker fra distriktet  
Der var enighed om, at vi ikke p.t. ønskede udvidelser, men at der 
fokuseredes på at gøre systemet mere fejlfrit, og hurtigere. Det sidste 
kunne fx gøres ved at der ikke blev foretaget opdatering af handicaps 
hver gang et resultat blev rettet! 

8. Næste møde  
13. Dec. Kl. 16:30  hos Poul. 
 

9. Eventuelt 
Udvidet samarbejde med Sydjylland, på som punkt næste møde. 

JOL 

mailto:bridgedistriktfyn@gmail.com
mailto:Norgren@hotmail.dk

