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Referat af bestyrelsesmøde i Distrikt Fyn 
Den 28. april 2021 online-møde kl. 19:30 

 
 

Deltagere: Jane, Jørn, Jørgen LM, Jørgen O, Poul og Karin 
Afbud: Ingen 

 

Dagsorden 
1. Velkommen – Kommentar til dagsorden 

Ingen. 
 

2. Godkendelse af og opfølgning af referat fra sidst. 
Referatet fra online-mødet d. 15.1. 2021 er godkendt af deltagerne. 
Forårets mellemliggende virtuelle møder af driftsmæssig karakter er ikke 
dokumenteret af offentlige referater! 

 
3. Turneringsudvalget:  

- Kalender for næste sæson 
   Jane og Jørgen L. ringer sammen om færdiggørelse af 
   TU-kalender. Jane snakker med Bridgehuset om datoer.  

- Bookning af spillesteder 
   Afventer færdiggørelse at TU-kalender. 
- Realbridge skal det fortsætte og hvad med økonomien 
 Vi stopper, da der er tale om en markant faldende tilslutning. Jørn snakker med 
Dbf om, hvordan et stop evt. vil kunne kombineres med senere brug til afvikling af 
Distriktsturneringer (Vinoble) vha.  Realbridge. 

- Tanker om næste sæson 
    Jane snakker med Sydjylland om fælles arrangementer (Grøn Mester). 
 

4. Ansøgninger om Sølv/Guld point turneringer 
Ingen. 

 
5. Økonomi 

Der var ikke noget nyt på den økonomiske front! 

 
6. Generalforsamling, dato og evt. punkter, på valg til er 

a. Formanden (Jane Norgren), der ikke genopstiller. 
b. Næstformanden (Jørn Plet), der genopstiller. 
c. Kassereren (Poul V Hansen), der genopstiller. 

Generalforsamlingen var udsat. Det blev besluttet ikke at udsætte den 
til august, men at afholde den Torsdag d. 24. juli – i Bridgehuset! 
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7. Tilretning af website – regler m.m.(hængeparti) 
Jørgen O. havde tidligere fremsendt en ’redigerbar’ kopi af distriktets vedtægter (de 
ville blive genfremsendt). Vi retter i fællesskab og Jørn uploader. 

 
8. Nyt fra DBf og andre udvalg 

Der afholdtes repræsentantskabsmøde d. lørdag d.19. juni – I Vingsted. 
Bridgefestivallen er aflyst. 
Jørn havde deltaget i et møde i udd. udvalget. Der var igangsat en revision af 
materialet omkring BC3. 
 

9. Næste møde  
Torsdag d. 20. maj – kl 10:30 – online! 

 
10. Eventuelt 

En afsluttet sag vedrørende snyd ved spil på BBO blev omtalt. 
 

 

Jørgen O.  
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