Referat fra Generalforsamlingen i Distrikt Fyn
Fredag d. 28. august- kl. 19:00

Sted: Bridgehuset, Bogensevej 27, 5270 Odense N.

l. Valg af dirigent.
Formanden - Jane Norgren - bød velkommen til de 25 fremmødte deltagere,
og foreslog Frantz Dolberg, Assens som dirigent. Der var ikke andre forslag.
Dirigenten konstaterede - under henvisning til vedtægternes bestemmelser og
den pr. 1.7. udsendte indkaldelse - at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og dermed beslutningsdygtig.

2. Konstatering af stemmetal.
Stemmetal for klubber opgøres på grundlag af det hos DBf registrerede antal
medlemmer pr 31.12. 2019.

Det konstateredes, at de fremmødte repræsenterede 11 af distriktets 39 regjstrerede klubber/ med 39 af de i alt 114 stemmer

3. Formandens beretning.
l beretningen (der kan læses i sin helhed på distriktets hjemmeside) beskæftigede formanden sig med det vigende medlemstal, og de forskellige tiltag,

som såvel DBF som distrikter og klubber havde taget for at forsøge at vende
udviklingen. Heriblandt kunne nævnes distriktets øgede samarbejde med primært Distrikt Sydjylland

Et af de mere langsigtede tiltag var Skolebridge, der også blev genstand for
en debat med mange positive indlæg.
Nedlukningen medio marts - og den konsekvens det havde fået for såvel

Dansk Bridgefestival 2020 j Svendborg som klubbernes og distriktets igangværende - og aflyste turneringer, blev omtalt.

De fleste klubber var ved at komme i gang igen, men DBf forventede en medlemstilbagegang på 5 -10 %. De endelige tal vil foreligge omkring l. november.

Efter nogle afsluttende spørgsmål konstaterede dirigenten, at beretningen
var godkendt.

4. Fremlæggelse af Regnskab.
Kassereren kommenterede det udsendte regnskab, der udviste et underskud.

Bestyrelsen var på sidste generalforsamling blevet pålagt at arrangere en
række kurser, og at sætte prisen/ så kurserne ikke gav overskud, men blot hvilede i sig selv. Dette påvirkede naturligvis resultatet.
Der var tale om en række omposteringer af bl.a. kørsel, der gjorde direkte
sammenligning med forrige års regnskab en smule problematisk.

Efter diverse spørgsmål konstaterede dirigenten, at regnskabet var godkendt.

5. Fremlæggelse af budget og distriktskontingent for den kommende
periode.
Formanden meddelte, at det fremlagte budget repræsenterede et 'worst-

case' scenarie. På længere sigt skulle regnskabet naturligvis balancere, i det
kommende regnskabsår ville bestyrelsen koncentrere sig om udvidelse af

samarbejdet med de øvrige regioner om kurser, samt tage højde for eftervirkningerne af Coronakrisen.

Dirigenten konstaterede, at budgettet var godkendt.

Distriktskontingentet for det kommende år- uændret 12 kr./medlem - godkendtes uden kommentarer.

6. Meddelelser fra DBf.
Kurt Als, Distrikt Nordjylland orienterede om DBfs håndtering af den forhån-

denværende situation, den generelle økonomiske situation, status på BC3
samt forbundets initiativ til bridgespil på nettet (via BBO).
Dette medførte en del spørgsmål og kommentarer fra de tilstedeværende.

7. Forslag fra Klubberne, medlemmer og distriktsbestyrelsen
Bestyrelsen forslag, at regnskabsåret - der hidtil havde været 1.4. - 31.3. - af
praktiske grunde blev ændret til at følge kalenderåret.

Dette ville medføre, at indeværende regnskabsår kun ville blive på 3 kvartaler
(1.4.-31.12.).
Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens forslag var godkendt.

Afvikling af distriktsturneringer den kommende sæson?
Omfanget af udbudte distriktsturneringer- i lyset af den aktuelle Corona- si-

tuation - blev diskuteret. Forsamlingen tilsluttede sig bestyrelsens forslag
om, at alle turneringer- ind. Vinoble serieturneringen - udbydes. Det er så

op til medlemmerne at tage stilling til, om de vil tilmelde sig eller ej. Turneringslederne fik forsamlingens tilslutning til, at de måtte løse evt. problemer
med fleksibilitet indenfor de generelle rammer

8. Valg af formand.
Jane Norgren genvalgtes, og annoncerede at hun stopper som formand til
næste år.

9. Valg af menige medlemmer til bestyrelsen.
Jørgen Langvad Madsen og Jørgen Olsen var på valg - og blev genvalgt.
Marianne Vestergaard valgtes som suppleant.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant
Nell Rindahl og Leif Thomsen genvalgtes som hhv revisor og suppleant.
11. Eventuelt.

Ønske om Dameturnering i Distriktet- noteret!
Ønske om mere selvrettelser i BC3 (har du husket?) - noteret af Kurt Als!
Skal der ikke i DBf oprettes udvalg for snyd? - aktuelt efter starten af BBOturneringer på nettet!

Skal der ikke snart laves ny DBfwebsite? Jo, men udskudt indtil videre pga.
bl.a. Coronaudfordringen!

Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen - og takkede deltagerne for god ro
og orden.

Som dirigent,
Som referent

X.
^rantz Dolber^
Jørgen Olsen

