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Referat af bestyrelsesmøde i Distrikt Fyn 
Den 17. september 2020 Kl. 09:30  

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

Afbud: Ingen 

 

Dagsorden 

1. Kommentar til dagsorden 
Der var ingen kommentarer eller tilføjelser til den udsendte dagsorden. 
 

2. Godkendelse af og opfølgning af referat fra sidst. 
Da sidste møde var forberedelse til generalforsamlingen var referatet herfra indeholdt i det af 
generalforsamlingens dirigent underskrevne referat: 
 

3. Turneringsudvalget: 
På generalforsamlingen havde bestyrelsen fået opbakning til at søge distriktets turneringer 
gennemført – i det omfang det ville være praktisk i den aktuelle ’Corona-situation’. Det må så 
være op til den aktuelle situation, og antallet af tilmeldinger – hvad der kan gennemføres! 

 
Vinspecialisten Cup 
Der var lagt et stort arbejde i turneringen, der havde været meget vellykket. 
Jane er turneringsansvarlig og følge op med en henvendelse til sponsor, med henblik på en 
gentagelse. Turneringen er aftalt med Distrikt Sydjylland til at løbe af stablen den 
28.november 2020.  

 
Grøn Mester 
Der var foreløbig arrangeret indledende heats i  
a.  Jørgen LM tager kontakt til Bridgeakademiet (i Bridgehuset, Odense), 
b. Langeskov - 8. november kl. 13:00, 
c. Svendborg – 15. november kl. 13:00, 
d. Ringe – 22. november kl. 13:00. 
Finale finder sted den 7. februar i Bridgehuset, Bogensevej. 
 

Vinoble – annonceret, Poul tager sig af turneringen (spilleplan kan ses på web-siden).  

  
Rød Klub – Spillesteder på plads, deadline for tilmelding forlænget til  

d. 1. oktober! Det er vedtaget, at der skal være mindst 10 klubber tilmeldt for at turneringen 
afvikles. 
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FMér – Jane ville tage sig af disse, og dermed finde lokaler og turneringsledere. 

Afholdelse af en sideturnering for ’spillere, der ikke ville turde tilmelde sig til et FM, blev 
diskuteret. 
Jørn understregede betydningen af, at datoer og steder forelå så betids, at de fornødne 
oprettelser i Mbridge var foretaget inden annonceringen! 
 

4. Emner til bestyrelsen 
Da bestyrelsen var p.t. var på det mindste antal medlemmer som vedtægterne foreskrev, blev 
det besluttet at anmode klubberne om at sondere medlemsskaren for evt. emner – med 
henblik på indvalg ved den næste generalforsamling. Interesserede ville blive inviteret til at 
deltage i et bestyrelsesmøde, for på den måde at få et indblik i, hvad arbejdet bestod af! 
 

5. Kursus og status 
JP nævnte det etablerede samarbejde med Distrikt Sydjylland, der blandt andet gav sig udtryk 
gennem de på hjemmesiden annoncerede kurser for Turneringsledere – modulerne 1, 2 og 3, 
et brush-up kursus for tidligere deltagere i de indledende moduler, samt kursus i BC3. 

  
6. Ansøgninger om Sølv/Guld point turneringer 

Der var ikke modtaget nogen ansøgninger. 
 

7. Økonomi 
Omlægningen af regnskabsåret til at følge kalenderåret blev diskuteret. Poul ville lave et 
budget for overgangsperioden – dækkende 1.4. – 31.12. 2020. Det ville blive rundsendt til 
kommentarer efter udarbejdelse.  

 

8. Nyt fra DBf og andre udvalg 
Jane og Jørn havde deltaget i Repræsentantskabsmødet – og orienterede om forløbet!  
Den aflyste Bridgefestival – og udsigterne for gennemførelsen af næste års festival havde 
været diskuteret, såvel som Corona-epidemiens indflydelse på gennemførelsen af klubbernes 
aktiviteter – herunder undervisning. 

 
9. Næste møde  

Bestyrelsen havde diskuteret muligheden for at gennemføre virtuelle møder over nettet. Til 
det formål var der etableret et forum baseret på Messenger, som de tilstedeværende loggede 
ind på fra deres mobiltelefoner! Foruden etablering af møder kunne dette forum også 
anvendes til udsendelse af orientering via korte meddelelser. 
På den baggrund blev det ikke fastsat tid og sted for et kommende møde.  
Der var enighed om, at et fysisk møde nok vil være rimeligt i begyndelsen af december. 

 

10. Eventuelt 
Der var ikke nogen egentlige punkter, men det aftaltes: 

• at Poul ville se på Distriktets registrering i CVR-registeret. 
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• Jørgen ville fremskaffe en word-kopi af vedtægterne til Jane, med henblik på at få 

lavet et forslag til de rettelser, som bl.a. beslutningerne på sidste generalforsamling 

om omlægning af regnskabsår måtte medføre. 

• Jørn ville sørge for en backup af Dropboks. 

• Der ville blive taget skridt til at retablere Distriktets æresliste.   

 

Referent: Jørgen Olsen 
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