Bridge Distrikt Fyn

Referat af bestyrelsesmøde i Distrikt Fyn
Den 16. november 2021 kl. 09:00 - Onlinemøde
Deltagere: Jens, Jørn, Jørgen LM, Poul og Jørgen O.
Afbud: Ingen
Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet godkendtes uden bemærkninger.

2. Opfølgning af Midtvejsmødet
Jørn refererede fra mødet – bl.a. under henvisning til det via mailgruppen for
medlemmer af distriktsbestyrelser udsendte referat.
a. Der budgetteredes som anført med et underskud. En post, der tiltrak sig
opmærksomhed var ca 800.000, der var afsat til landsholdets deltagelse
i mesterskab på Madeira!
b. BC3 udvalget havde gennemgået projektets status. Der var efterlyst en
brugermanual. Jørn kunne oplyse, at der arbejdedes på sagen.
c. Distrikternes fremtid – ingen konklusion!
d. DM’ers rolle i relation til Bridgefestivallen, var diskuteret. Det overvejede at
teste konsekvenser af adskillelse ved at lægge et af mesterskaberne udenfor
festivalugen.

3. Konsekvenser af Corona
Der var ikke nogen former for påbud, men en række klubber havde indført Corona-pas
som forudsætning for deltagelse, ligesom andre var helt eller delvis lukkede pga.
forekomster af smitte i forbindelse med afvikling af turneringer.
Bridgehusets klubber overvejede nedlukning for en periode.
Der noteredes en generel tilbageholdenhed omkring deltagelse i ’udenklubs’
arrangementer.
Det manifesterede sig bl.a. ved, at det var svært at samle deltagere til såvel
Grøn Mester som Rød Klub.
Det blev nævnt, at vi i givet fald måske kunne udbyde såvel Serieturnering som
Distriktsmesterskaber med digitalafvikling (RealBridge), hvis smitten fortsatte med at
stige. TU-udvalget ville tage sig af dette.
Endvidere fulgte vi indtil videre udviklingen frem mod næste møde.

4. Aktuelle sager
a. Jens havde aftalt med DBf, at såfremt de fik overskud på det nyligt afviklede
mesterskab for klubhold, ville vi få dækket nogle af vore omkostninger.
b. Jørgen L. havde brug for flasker bl.a. til Rød Klub. Det aftaltes, at han skulle
kontakte Vinoble, og sørge for, at regningen blev sendt til kassereren.

[Skriv tekst]

Side 1

Bridge Distrikt Fyn

c. Kontakten til Vinoble havde i en periode været varetaget af den tidligere
formand.
Jens planlagde at kontakte John Hoppe for at får retableret forbindelsen og
samtidig få afklaret nogle af punkterne i aftalen.

5. Eventuelt
Status på returnering af udstyr fra den tidligere formand, samt nøglesituationen blev
kort berørt.
Jørn nævnte, at han trods to Corona-relaterede afbud havde gennemført et BC3-kursus
med 15 deltagere!

6. Næste møde
Det var aftalt, at vi skulle holde det næste møde med fysisk fremmøde. Da tirsdag
tilsyneladende var en dag, hvor alle kunne, aftaltes det, at næste møde holdes tirsdag
d. 14. december kl. 10:00 hos Jørgen Olsen.
Nærmere detaljer vil fremkomme i forbindelse med mødeindkaldelsen.
Mødet hævet 09:50.

Jørgen Olsen
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