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Referat af bestyrelsesmøde i Distrikt Fyn 
Den 15. januar 2021 Kl. 13:00 – Online møde 

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

Afbud: Ingen 

 

Dagsorden 

1. Velkommen – Kommentar til dagsorden 
Der var ikke nogen kommentarer til den udsendte dagsorden! 
 

2. Godkendelse af og opfølgning af referat fra sidst 
Referatet var udsendt og godkendt af deltagerne. Jørn bad om, at 
aftaler truffet på møder – om hvem, der skulle gøre hvad - blev noteret i 
referatet. 
Jane og Poul ville tjekke arkiver og omgivelser, med henblik på at få 
retableret distriktets æresliste på hjemmesiden. 

 

3. Turneringsudvalget 
Mix og Åben Par - DM Begyndere 
Jane oplyste, at beslutninger vedrørende disse turneringer ville foreligge efter 
afholdelsen af det kommende HB-møde. 
Fyns Mesterskab for Seniorer – Afventer 
 

4. Kurser 
Jørn meddelte, at alle annoncerede kurser (BC3, Turneringsleder kurser m.m.), 
indtil videre var aflyst. 
Bestyrelsen godkendte formandens forslag om at udbetale 500 kr. til Jørgen LM og 
Poul for deres arbejde i forbindelse med planlægning og afvikling af diverse 
turneringer og kurser, selv om disse på grund af nedlukningen ikke blev 
gennemførte.  

 
Realbridge 
Et mere brugervenligt alternativ til BBO var på fremmarch. Nogle af bestyrelsens 
medlemmer ville i weekenden deltage i et kursus – vedrørende oprettelse og 
afvikling af turneringer med systemet med henblik på at vurdere om distriktet 
skulle involvere sig. 
 

5. Ansøgninger om Sølv/Guld point turneringer 
Der var ingen ansøgninger. Alle tidligere godkendte ansøgninger var udsat, indtil 
forholdene blev mere normale! 
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6. Økonomi v/Poul 
Kassereren havde fremsendt et udkast til regnskab for perioden 1.4. til 31.12.2020. 
Det fremsatte udkast blev gennemgået, og diverse ændringer i tekster foreslået. 
Budgettet for det kommende år blev diskuteret. På grund af usikkerheder om 
nedlukningens længde og omfang ville det være vanskeligt at lave et retvisende 
budget. Opdateret udgave ville foreligge til godkendelse for bestyrelsen, inden 
regnskabet sendtes til revisor. 
 

7. Nyt fra DBf og andre udvalg 
Forbundet har udsendt Invitation til digital workshop til klubberne. Der er ikke 
nogen klubber fra Fyn der er interesseret. Der afventes udmelding fra HB om Mix 
og Åben par skal afholdes.  
 

8. Næste møde  
Der blev foreslået et møde med ’fysisk’ møde tirsdag d. 16.3. kl 13:00 – alternativt 
15.3. kl 14:00. I mellemtiden kunne møder via nettet etableres, når behov opstod. 
Endelig aftale om tid og sted vil blive fastlagt senere. 

  
9. Eventuelt 

Intet til evt. 

Jørgen Olsen 
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