Bridge Distrikt Fyn

Referat af bestyrelsesmøde i Distrikt Fyn
Den 13. December 2019 Kl. 16:30
Deltagere: Jane, Jørn, Jørgen LM og Jørgen O og Poul
(Uden) Afbud: Jesper
Dagsorden
1. Velkommen – Kommentar til dagsorden
Der var ikke nogen kommentarer til den udsendte dagsorden.
2. Godkendelse af og opfølgning af referat fra sidst
Punktet om Umbracos anvendelighed i forbindelse med tilmelding til
nyhedsbrev blev udsat, da Jesper ikke deltog i dagens møde.
Referatet godkendtes derefter af de tilstedeværende.
3. Turneringsudvalget:
- Procedurer og ”drejebog” på div. Turneringer
Jane påpegede vigtigheden af, at der forelå ”drejebøger” for de
forskellige turneringer, så distriktet dermed blev mere uafhængig af
enkeltpersoners tilstedeværelse på kritiske tidspunkter under
afvikling.
Øverst på listen stod ’drejebog’ til Seniorpar i Svendborg, bl.a. hvad
angik forplejning, der skulle bestilles fra Christians Madhus.
Også drejebøger for Rød Klub, og Grøn Mester var på listen.
Jørgen LM påtog sig opgaven med at lave disse.
- Landsdækkende Handicap
Forbundet havde annonceret en landsdækkende Handicap-turnering
Søndag d. 1. marts 2020 i Bridgehuset.
Distriktet havde hidtil arrangeret en lignende turnering med Leif
Thomsen som ansvarlig for afviklingen. Det forventedes, at han også
ville påtage sig denne opgave.
Efterfølgende har forbundet udsendt annoncering af turneringen,
der er videredistribueret til distriktets klubber.
Vinoble næste sæson (hvem skal køre den)
I denne sæson tog Henrik og Jane sig af det. Fra næste sæson ville
Poul påtage sig opgaven.
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4. Kurser m.m.
- BC 3 kursus - hvornår?
Jørn orienterede om kursussituationen.
Jørn og Jane planlagde at udbyde et kursus BC3-kursus i
August 2020.
o Det annoncerede Bridgelærerkursus var overtegnet, men
fortrinsvis med deltagere, der kom udenfor Fyn, idet der kun
var tilmeldt én deltager fra Fyn!
De praktiske tiltag omkring en yderligere underviser, og
fortæringen i Bridgehuset var der styr på.
o TU-leder modul 4 (for TU-ledere, der havde bestået de først
tre moduler - og havde nogle års praktisk erfaring på
baggrund heraf) er planlagt til den 19. april (annonceret på
distriktets hjemmeside)! Efter aftale med Jørn vil
annonceringen blive udsendt til klubberne efter nytår!
5. Ansøgninger om Sølv/Guld point turneringer
Der forelå ansøgning fra Nyborg Bridgeklub om afholdelse af en 70 års
Guldpoint-turnering.
I henhold til given bemyndigelse havde Jane godkendt ansøgningen, og
tog sig af det videre forløb i relation til Forbundet.
Den øvrige bestyrelse tog dette til efterretning.
6. Økonomi – Jørgen LM
- Generelt
Der var fortsat komplikationer for at få indskrevet kassereren, så
han for adgang til distriktets konti. Poul og Jesper manglede, at
levere den fornødne dokumentation på deres identitet – i en
afdeling af distriktets bankforbindelse.
- Afregning af kørepenge og tlf.
Opgørelse pr ultimo 2019 – imødeses af kassereren. Af hensyn til
ønsker fremført på sidste generalforsamling – ønskede kassereren
en formålsopdeling (bestyrelsesmøder, klubbesøg, undervisning,
etc.) ved fremsendelse.
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7. Bestyrelse næste sæson
Alle på valg var villige til at fortsætte. Kassereren og sekretæren gav
dog udtryk for – under henvisning til bl. andet alder, at de var villige til
at vige for yngre kræfter.
8. Nyt fra DBf og andre udvalg
Jane orienterede om Midtvejsmødet efter Klubdagen!
9. Næste møde
Fredag d. 28. februar kl. 16:30 hos Jørgen O.
10. Eventuelt
Intet til evt.
Jørgen Olsen

