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Referat af bestyrelsesmøde i Distrikt Fyn 
Den 2. november 2021 kl. 10:00 - Onlinemøde 

 
Deltagere: Jens, Jørn, Jørgen LM, Poul og Jørgen O, til pkt. 1. yderligere Ole 
Vinbjerg Larsen – medlem af HB!  
Afbud: Ingen 

 

Dagsorden 
1. Interview af/med Ole Vinbjerg Larsen 

Der var udsendt et oplæg med diverse spørgsmål fra DBf, og Ole Vinbjerg Larsen 
ville som repræsentant for hovedbestyrelsen deltage i første punkt af mødet! 
Afviklingen formede sig som en diskussion af de spm., der var udsendt. 

a. Nuværende situation 
Den nuværende situation blev beskrevet. Den var – som det også var 
tilfældet i en række af de øvrige distrikter karakteriseret ved, at tilslutningen 
til distriktets arrangementer – inkl. klubbernes fremmøde til distriktets GF (hvor 
kun 7 af distriktets 38 klubber deltog) var vigende, ligesom det var svært at 
finde medlemmer, der var interesseret i at deltage i bestyrelsesarbejdet. 
Hvad angik undervisning af bl. i BC3 – og TU-lederkurser, var vi pga af Jørn Plets 
indsats godt kørende.  

b. Ønsker for fremtiden 

En nedlæggelse af distrikterne – evt. sammenslutning med Sydjylland – var 
ikke en løsning, idet den brød med nærhedsprincippet. Klubberne var meget 
fokuserede på egne aktiviteter. Et hvert tiltag, der medførte  flere 
transportaktiviteter, reducerede mulighederne for at finde medlemmer, der 
ønskede at deltage! 
Eksempel: Hvis Distrikterne Fyn og Sønderjylland blev slået sammen, ville det 
blive næsten umuligt at afholde en generalforsamling med repræsentativ 
deltagelse, uanset hvor man lagde den. 
Klubbernes hvervningsaktiviteter kunne med fordel støttes af distrikterne – 
primært gennem udbud af kurser dækkende undervisning. Men interessen på 
klubniveau var begrænset. 
Samarbejde – klubberne imellem – om undervisning var en løsning, der allerede 
praktiseredes adskillige steder på Fyn. 

c. Andre kommentarer og ønsker 
Ikke nogen forslag. 

Efter 50 minutter takkede Ole Vinbjerg Larsen for snakken og forlod mødet, hvorefter 
vi overgik til den øvrige dagsorden. 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet var – pga. sekretærens afbud – lidt mindre formelt i opsætning. Det blev 
godkendt – uden bemærkninger! 
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3. Midtvejsmødet 

Er der noget, vi skal have drøftet til Midtvejsmødet. Jørn Plet deltager og 
repræsenterer Distrikt Fyn. 

Efter en kort diskussion – til dels i forlængelse af pkt. 1 – konstateredes der enighed 
om, at vi ikke ville gå ind for en kontingentforhøjelse. 

 
4. Ansøgninger om Sølv/Guld point turneringer 

Der var ikke nogen ansøgninger, men det noteredes, at Svendborg BK havde aflyst den 
tidligere annoncerede turnering! 

 
5. Økonomi  

Ingen bemærkelsesværdige aktiviteter! 
 

6. Aktuelle emner 
a. DM for Klubhold 

Et veltilrettelagt arrangement, som vi havde fået fortjent ros for – fra alle sider. 
Jens, Poul og Anne havde leveret en stor indsats, og som prikken over i’et vandt 
hjemmeholdet! 
Jens havde ikke fået de sidste aftaler med forbundet afklaret, men det 
forventedes at ske indenfor de nærmeste dage. 
Bestyrelse tilsluttede sig enstemmigt de hidtil foretagne dispositioner, og 
bemyndigede formanden til at foretage det fornødne i relation til de endnu 
udestående punkter. 

b. Andet  

En henvendelse fra en af distriktets klubber, blev diskuteret! Jens ville kontakte 
den berørte klub – og lukke sagen. 

 

7. Næste møde  
Det aftaltes, at vi afholdt et (kort) virtuelt møde om 14 dage – med i hvert fald to 
punkter på dagsordenen: 

a. Jørns afrapportering fra Midvejsmødet. 
b. Fastlæggelse af et ikke-virtuelt bestyrelsesmøde i december. 

Dette møde blev af praktiske årsager fastlagt til afholdelse  

tirsdag d. 16. november kl. 09:00! 

 
8. Eventuelt 

Ingen punkter! 

Jørgen Olsen 


