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Referat af bestyrelsesmøde i Distrikt Fyn 
Den 3 august 2021 kl. 13:00 – hos Jens Kjeldsen 

 
Deltagere: Jens Kjeldsen, Jørn Plet, Jørgen Langvaad-Madsen, Poul 
Vestergaard Hansen og Jørgen Olsen  
Afbud: Ingen 
 

Dagsorden 
1. Hvordan kommer vi videre efter Corona 

Der var enighed om, at distriktet ikke umiddelbart ville starte nye initiativer, men 
satse på at gennemføre den allerede besluttede sæsonplan, og så se tiden – og 
klubbernes genstart - lidt an! 
 

2. Er der hængepartier? 
 Der var lidt koks i datoer og reservationer i Bridgehuset omkring d. 15.-16. 

januar 2022, der skulle udredes. Jens skulle alligevel tale med Poul Just, og 
ville tage sig af det. 

 Der var modtaget en skrivelse fra Sydjylland vedrørende kurser og deres 
placering. Det aftaltes, at Formanden ville svare på henvendelsen. 

 Jørn var i gang med en opdatering af hjemmesiden. 
 Fremtidige muligheder for anvendelse af RealBridge blev diskuteret! 
 Formanden var blevet inviteret til indvielsen af Læseforeningens nye lokaler. 

Han ville medbringe en passende gave fra Distriktet. 
 

3. FM klubhold - Vinoble 
Annoncering af FM Klubhold ville blive lagt på hjemmesiden, med tilmelding via 
Mbridge! Charles ville blive adviseret. 
Poul V. påtog sig at administrere resultaterne, der bedst administreredes udenfor 
BC3. 
 

4. Kreds 4: IMP across the Field 
Det var aftalt, at Jørn skulle udforme annoncering og invitation. Det har senere vist 
sig at invitationen – som Distrikt Nordjylland skulle stå for - ikke foreligger, hvorfor 
annonceringen afventer at denne fremkommer! 

  
5. Kommunikation og turneringsplanlægning for den kommende sæson 

Kommunikation vil dels ske via distriktets hjemmeside, dels vil udsendelse til 
klubberne via distriktets adresseliste, som sekretæren vedligeholder. 
Turneringsplanlægningen varetages af TU-udvalget, der for øjeblikket består af Jens 
Kjeldsen, Poul Vestergård Hansen og Jørgen Langvaad-Madsen.  
Der arbejdes på, at få suppleret udvalget med medlemmer udenfor bestyrelsen, for 
på den måde at få flere til at deles om opgaven. 



 Revideret  Bridge Distrikt Fyn 

2 
 

 
6. Kurser 

Jørn P. henledte opmærksomheden på, at han – som annonceret på distriktets 
hjemmeside – afholdt TU-lederkursets tre første moduler den sidste weekend i 
august, september og oktober. 
Han bad bestyrelsens medlemmer om at sondere interessen for afholdelse af et 
BC3-kursus i begyndelsen af næste halvår. 
 

7. Næste møde  
Det aftaltes, at næste møde skulle holdes som online-møde tirsdag d. 24 . august  
kl. 13:00. Jørn Plet ville stå for mødeetableringen!  
 

8. Eventuelt 
??? 

Jørgen Olsen 


