DBF – Distrikt Fyn
Danmarks Bridgeforbund
Nyhedsbrev nr. 36

Den 04. marts 2020

Kære læser
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Distrikt Fyn
Hermed indkaldes der til ordinær Generalforsamling i Distrikt Fyn fredag den
24. april 2020 kl. 19:00 i Odense Bridgehus, Bogensevej 27, 5270 Odense N.
Forslag der ønskes optaget på dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest den 31.
marts 2020. Dagsorden lægges på distriktets website senest den 14. april 2020.
Distriktet foreslår at ændre regnskabsår fra nuværende 1. april - 31. marts til kalenderåret
1. januar - 31. december. Det er altid svært at nå, at få regnskab færdigt til
Generalforsamlingen og det giver mere mening at følge kalenderåret, når vi nu alligevel
ikke følger bridgesæsonnen. Forslaget kan vedtages på generalforsamlingen, med 2/3
flertal af de fremmødte, jævnfør vedtægter.

Aktiviteter
Distriktet har i denne sæson udbudt Turneringsleder kurser, og et kursus i BC3 for
begyndere og let øvede. Endvidere har Distrikt Fyn, efter opfordring, udbudt kursus for
kommende Bridge lærer, et kursus med afsluttende weekend i Bridgehuset den 28 – 29
marts. Tilstrømningen til kurset var stor og vi var nød til at udvide holdet og flytte mix par
til Svendborg, da hele Bridgehuset er i brug til de kommende underviser. Der er lagt et
stort arbejde i dette arrangement fra Distriktets side, men desværre kom der kun 1!!
tilmelding fra Fyn.

Bridge, Biksemad og bajer
I forbindelse med FM Åben par, som har en tendens til ikke at blive afviklet, er Distriktet i
gang med at lave en hyggeturnering for ALLE der har lyst til at spille kort. Det vil foregå i
handicap opdelte rækker, med efterfølgende spisning og hyggeligt samvær.
Arrangementet løber af stablen den 16. maj i Bridgehuset Bogensevej Odense
Der vil blive udsendt invitationer senere, men sæt allerede nu X i kalenderen.

Planlagte kurser: Tilmelding og info på mbridge
Turneringsleder kursus modul 4 den 19. april 2020
Turneringsleder kursus modul 3 med eksamen den 17. maj 2020
BC3 kursus for begyndere og let øvede 16. august 2020
Turneringsleder kursus modul 1 & 2 i starten af næste sæson
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Bridge i en god sags tjeneste
Den 29. marts kl. 10.00 - 17.00 kan du i Aarhus spille bridge for en god sag, da Aarhus
Bridgeklub i samarbejde med Distrikt Østjylland og TrygFondens Familiehus afholder en
sølvturnering.
TrygFondens Familiehus hjælper familier med alvorligt syge børn til at få et hjem tæt på
hospitalet, hvor hele familien kan være sammen. Aarhus Bridgeklub og Distrikt Østjylland
støtter projektet med 150 kr. pr. deltager i turneringen. Så har du lyst til at spille lidt kort
og samtidig støtte en god sag, så tilmeld Jer på mail til aabk@aarhusbridgeklub.dk.

Bridgens Dag 2020
Bridgens Dag 2020 nærmer sig og det er tid til, at jeres klubber tager stilling til, om I vil
deltage i år – hvilket vi stærkt håber på!
Bridgens Dag løber af stablen søndag d. 30. august 2020 og er et landsdækkende
åbenthus arrangement for alle klubber, som gerne vil invitere interesserede indenfor og
derved forhåbentlig få nye medlemmer. Alle klubber kan være med. Det kræver, at I har
lyst til at bruge noget tid på dagen og gøre reklame for den, samt at I opretter et
undervisningshold, hvis der er kursister til det, eller sender interesserede videre til
naboklubben. Man må meget gerne gå sammen to eller flere klubber omkring indsatsen
og et efterfølgende hold, hvis det er en fordel netop for jer og jeres naboklub.
Oplysninger om bridgens dag kan ses på www.bridgensdag.dk.

Med venlig hilsen
Jane Norgren
Formand Distrikt Fyn
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