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Referat af bestyrelsesmøde i Distrikt Fyn 
Den 14. december 2021 kl. 10:00 hos Jørgen Olsen 

 
Deltagere: Jens, Jørn, Jørgen LM, Poul og Jørgen O. 
Afbud: Ingen 

 

Dagsorden 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet godkendtes uden bemærkninger. 
 

2. Vækst Fyn 
DBf havde søsat er rekrutteringsinitiativ. Der var afholdt møder på Teams, som Inger 
Lind og Morten Kjølbæk havde deltaget i. 
Det var registreret, at Forbundet som helhed havde oplevet en tilbagegang i 
medlemmer på 17% på landsplan (for Fyn var der tale om 14%). 
Det konstateredes, at klubberne på Fyn for øjeblikket koncentrerede sig om deres 
lokale aktiviteter her op til jul. Så initiativer fra vor side kunne tidligst komme på tale i 
det nye år. Regeringen havde desuden varslet stramning af Corona-restriktioner (jf. 
punkt  6,på dagsordenen), så vi forholdt os afventende til efter nytår. 

  

3. Økonomi 
Ikke nogen større nyheder. Kassereren bad om, at opgørelser over kørsel for distriktet 
og andre udlæg blev fremsendt snarest. 

 
4. Præcisering af regler for Rød Klub + Grøn Mester 

a. Rød klub 
Der var opstået et mindre problem, da et par – der som primære medlemmer 
skulle repræsentere deres klub i løbet af sæsonen – havde stillet op for en 
anden klub – hvor de var klubmedlemmer (for at løse denne klubs problem med 
at finde et deltagende par). 
Reglerne tillod ikke det samme par at stille op mere end én gang – mens det var 
tilladt enkeltpersoner at stille op flere gange, når blot det var med forskellige 
makkere! 
Det aftaltes, at der blev lavet en gennemgang af de eksisterende regler, med 
henblik på at få fjernet eventuelle uklarheder, og at de derefter blev udsendt til 
distriktets klubber. 

b. Grøn Mester 

Kun en af de tre annoncerede turneringer var blevet gennemført, mens to var 
blevet aflyst pga. manglende tilmeldinger. Det aftaltes, at såfremt nogle af de 
par, der var tilmeldt til de aflyste heats, var interesseret i at spille finale kunne 
dette tages under overvejelse. Med den aktuelle smittesituation in mente ville 
den endelige beslutning blive herom blive taget, når det var afklaret, om en 
finale i det hele taget kunne gennemføres. 
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5. Damepar - FM 
Tilmeldingsfristen var overskredet uden at det var tilmeldt de 12 par, der var en 
forudsætning for gennemførelse. De tilmeldte var (eller ville blive) orienteret om 
aflysningen. 
 

6. Corona – giver det anledning til tiltag fra distriktets side? 

Situationen var usikker. Vi kunne imidlertid se i øjnene, at RealBridge kunne komme på 
tale både i klubberne og som et tilbud til afvikling af distriktets turneringer. 
Indtil videre måtte vi se tiden an, og afvente udmeldinger fra DBf’s side. 
 

7. Aktuelle tiltag 
En deltager i serieturneringen havde bedt formanden om, at der ikke blev udregnet 
handicap for den pågældende turnering.  
Da den pågældende turnering er en officiel turnering i DBf regi – er den omfattede 
handicapberegning - hvorfor ønsket ikke kan imødekommes. 
 

8. Eventuelt 
Næste aktivitet var Rød klub – der iflg. planen afholdtes i Svendborg d. 23. januar 2022. 
 
Det aftaltes, at det næste møde ville blive et online møde, der afholdtes  
tirsdag d. 11. januar kl. 10:00! 
 
Mødet afsluttedes omkring 12:00 med en ’bid brød’!  

 
Jørgen Olsen 


