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

Formandsberetning:
Denne min sidste formandsberetning, bliver en kort en af slagsen, da der, p.g.a. nedlukning det
meste af sæsonen, ikke har været fysisk aktivitet i klubber og distrikter.
Det betyder dog ikke, at distriktets bestyrelse ikke har være i arbejdstøjet.
Vi lagde ud med at planlægge sæsonen som vi plejer, selv om flere af os ikke havde den store tiltro
Til, at denne sæson ville forløbe som planlagt og vi fik desværre også ret. Det vil sige at vi lavede
årshjul, med det sig hørende booking og planlægning. Desværre fik vi ikke udbytte af arbejdet, da
corona lagde sæsonen ned endnu et år.
Mødeaktiviteten i denne sæson har i bestyrelsen været begrænset til virtuelle møder. På et
tidspunkt var det aftalt, at vi mødtes til korte møder hver onsdag. Det var ikke egentlige møder
med dagsorden, men arbejdsmøder, uden referater. Bl.a. for at styre hvem der tog tjansen som
turneringsleder i distriktets realbridge turneringer, og hvordan vi kunne fremme bridgen fremover.

Realbridge:
Realbridge var længe undervejs før end Forbundet fik ”legaliseret” det. Der var
allerede i efteråret 2020 meldinger fra prominente bridgespillere, at dette program
var et seriøst godt alternativ til BBO. Men desværre tog det lang tid før end vi fik
øjnene op for hvor godt et program det var. Distriktet var med blandt de første til at
få konto og vi gik i gang med at udbyde turneringer først i januar 2021. Bestyrelsens
holdning var, at distriktet godt måtte bruge penge på brede bridge og derfor blev
det til, at man kunne spille gratis i distrikt Fyn om søndagen. Der var enighed om at
vi som distrikt ikke skulle konkurrere med klubberne, men samtidig ville vi gerne
have et tilbud til de spillere/klubber som ikke havde mulighed for selv at ”køre”
realbridge. Specielt før forbundet kom ind i billedet som tovholder på realbridge, var
det ikke for alle at have en Realbridge konto. Samtidig har vi et godt samarbejde
med distrikt Sydjylland og der blev det aftalt at spillere fra vores respektive distrikter
kunne spille med hos hinanden.
Vi har i det hele taget et godt samarbejde med Distrikt Sydjylland som jeg håber vil
fortsætte fremover.

Jeg er ked af, at jeg ikke grundet personlige omstændigheder, kan være fysisk
tilstede ved denne min sidste generalforsamling.
Jeg ønsker at gøre Jer alle opmærksom på, at de forhold de frivillige her i
bestyrelsen har haft at arbejde under, er forhold som ikke fremmer det frivillige
virke.
Jeg ville give bestyrelsesmedlemmerne en julegave, i form af en flaske vin til
julemaden.
Vi havde alle lagt arbejde i at planlægge en sæson, som ikke blev til noget og vi har
ikke modtaget noget honorar, ej heller har vi haft nogen form for forplejning til
møder ol. derfor tænkte jeg, at det var på sin plads at fortælle folk, at deres arbejde
var værdsat, med denne lille gestus, hvor vi samtidig kunne støtte vores sponsor lidt.
Samtlige bestyrelsesmedlemmer takkede nej til gaven.
De ville ikke risikere at høre for det efterfølgende. Det var en skræmmende og trist
oplevelse.
Jeg ønsker alle i bestyrelsen som fortsætter, god vind og held og lykke til bridgen.
Jeg håber at I alle vil gå ud og styrke frivilligheden, for det er de frivillige der gør, at
vi har de gode forhold vi har, til at spille bridge i.

Hilsen
Jane Norgren
Formand

