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Generalforsamling i Distrikt Fyn
Torsdag, den 24. juni 2021 kl. 19.00.
Sted: Bridgehuset, Bogensevej 27, 5270 Odense N.

5.

Valg af dirigent.
Næstformanden — Jørn Plet — bød velkommen til deltagerne (alle med gyldigt
Coronapas) og oplyste, at formanden — Jane Norgren — ikke deltog, da det efter
datoen for den udsatte GF var annonceret, var blevet meddelt, at hendes datters
dimission var blevet lagt på samme dato.
Den øvrige bestyrelse havde enstemmigt støttet Janes valg!
Jørn Plet foreslog Frantz Dolberg som dirigent. Denne valgtes med akklamation.
Dirigenten takkedefor valg, og konstaterede herefter — under henvisning til
vedtægterne og den udsendte indkaldelse, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt —

og dermed beslutningsdygtig!

Konstatering af stemmetal.
Sekretæren konstaterede — efter gennemgang af medlemslisten - at otte af distriktets
38 klubber var repræsenteret - med i alt 30 af de 106 stemmer, der iflg.
vedtægternes bestemmelser kunne optælles.

Formandens beretning.
Formandens beretning blev oplæst af Jørn Plet. Grundet Corona restriktionerne isæsonen var aktivitetsniveauet lavt, da Serieturnering, Rød Klub og Grøn Mester alle
var blevet nedlukket. Bortset fra et enkelt møde sidste efterår havde alle bestyrelsens
møder væretafholdt virtuelt. Mange af dem blot som korte planlægningsmøder for
distriktets Realbridgeaktiviteter.
Efter en kort debat — godkendes beretningen.

Fremlæggelse af årsregnskab.
Kassereren gennemgik årsregnskabet, hvis aktivitetsniveau også var præget af den
aktuelle Corona situation. På grund afaflyste aktiviteter og aflysning af årets
Bridgefestival — med tilhørende mesterskaber, som distriktet normalt var pålagt
betaling til - var der et mindre overskud. Det bemærkedes, at regnskabet pga.
omlægning af regnskabsåret kun omfattede perioden 1.4. — 31.12. 2021.
Regnskabet godkendtes herefter.

Fremlæggelse af budget og distriktskontingent for kommende
sæson.
Det blev oplyst, at kontingent til forbund og distrikt på det lige afholdte
repræsentantskabsmøde var fastlagt som uændret. Normalt afholdtes distriktets
generalforsamling inden repræsentantskabsmødet, men dadette ikkevar tilfældeti år,
var der tale om en formssag.
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6. Meddelelser fra DBf.
a) Generel orientering.

Jørn Plet orienterede om aktiviteterne på det afholdte repræsentantskabsmøde,
hvor distrikternes fremtidige rolle havde værettil debat.
Konklusionen havde været, at man indtil videre bibeholdt distrikterne i deres
nuværende skikkelse.

b) Afstemning om maksimalt forbundskontingent.
Som anført under pkt. 5. var kontingentet fastlagt uændret på det lige afholdte
repræsentantskabsmøde, hvorfor punktet bortfaldt.

7. Forslag fra klubberne, medlemmer eller distriktsbestyrelsen.
Der var ikke modtaget nogen forslag.

Drøftelse af Distriktet rolle i fremtiden.
Jørn Plet refererede debatten på det afholdte repræsentantskabsmøde, der havde
haft dette emnetil debat på formødet. Konklusionen blev, at distrikterne for
nuværende blev bevaret uændret.
Jørn Plet påpegede, at distriktet havde to hovedopgaver:

a) Arrangere og afvikle de turneringer som forbundet pålægger det, samt de
turneringer, som distrikt (og kredse) beslutter.

b) Virke som bindeled mellem DBfog distriktets klubber.
Opgavea) var i princippet lagt i hænderne på et turneringsudvalg, der iflg.
vedtægterne blot behøvede at omfatte et bestyrelsesmedlem. Opgaven var i den
foregående periode blevet varetaget af medlemmer af bestyrelsen.
Dirigenten påpegede, at en evt. nedlæggelse af distriktet ville være en langvarig
proces, og ikke noget man blot kunne besluttet — såfremt der var stemningfor det.
Efter en kort debat konstateredesdet, at der ikke i forsamlingen var stemning for at
nedlægge distriktet.

8. Valg af formand.
Jane Norgren afgår. (modtager ikke genvalg)!
Jørn Plet meddelte, at bestyrelsens henvendelse til klubberne (samt diverse
medlemmers personlige indsats) ikke havde resulteret i kandidater.
Dirigenten efterlyste forslag, og efter nogen tid meldte Jens Kjeldsen sig som
kandidat. Han stillede som betingelse for at lade sig vælge, at kassereren fortsatte,
hvilket denne indvilgede i.
Jens Kjeldsen valgtes derefter til formand med akklamation.

9. Valg af menige medlemmer til bestyrelsen.
Jørn Plet (modtager genvalg)
Poul V. Hansen, kasserer (modtager ikke genvalg). Se pkt. 8!
Jørn Plet og Poul V. Hansen genvalgtes med akklamation.
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Valg af suppleant.
John Oris Larsen modtog valg til posten som suppleant

10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Nell Rindahl modtager ikke genvalg.

ThomasEgedgaardblev valgt til revisor. Leif Thomsen fortsatte
som suppleant.

Il. Eventuelt.
Forsamlingen takkede:
Den afgående formand — Jane Norgren - for hendes store indsats for distriktet — og i> Hovedbestyrelsen — over en årrække.
"Charles" for fortsat levering af pressedækning bl. a. via distriktets facebook-gruppe.

Dirigenten takkede for god ro og orden, hævede generalforsamlingen, og gav ordet
tilbage til Jørn Plet, der takkede dirigenten.

28. juni 202 I

Dirigent: C2 iV Å / Referent:

Frantz Dolbergfj
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