Bridge Distrikt Fyn

Referat af online bestyrelsesmøde i Distrikt Fyn
Den 4. januar 2022 kl. 11:00
Deltagere: Jens, Jørn, Jørgen LM (fra 11:15), Poul og Jørgen O.
Afbud: Ingen
Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet godkendtes efter et par præciseringer af indhold.

2. RealBridge
I dagens Corona-situation var RealBridge igen kommet på lystavlen. En række af
distriktets klubber såvel som Distrikt Sydjylland udbød allerede turneringer.
Det aftaltes, at vi ville udbyde en turnering onsdag kl. 18:30.
Jørn ville stå for turneringen de kommende to onsdage. Jørn havde derefter planlagt at
holde ferie, men såfremt det derefter fortsat var tilslutning til RealBridge, ville Jørgen O
tage sig af de fortsatte onsdagsturneringer.

3. Nytårsbrev til formænd
Jens ville udfærdige et forslag, og fremsende det til resten af bestyrelsen inden
udsendelse.

4. Aktuelt
Kreds 4 havde aflyst en turnering, der skulle have været afholdt den kommende
weekend.
Det blev diskuteret, om halvårets FM ville kunne afvikles – evt. som RealBridge.
Blev det aktuelt, skulle det annonceres, så deltagere – i forbindelse med deres
tilmelding - kunne tage stilling til, om de i så fald ønskede at deltage.
Næste aktivitet var Rød klub – der iflg. planen afholdtes i Svendborg d. 23. januar 2022.
Jørn ville kontakte den TU-ansvarlige i den kommende uge – vedrørende konkrete
forhold omkring afvikling eller evt. udsættelse.
Formanden havde modtaget en henvendelse fra en spiller, der bl.a. efterlyste mere
information – herunder nyhedsbreve – fra distriktet.
Den pågældende havde tidligere – som formand for en af distriktets klubber - været
modtager af de informationsbreve som bestyrelsen udsendte til klubformænd (M/K).
Disse informationer blev ikke sendt til enkeltpersoner, i det det forventedes at de
enkelte klubbers ledelse orienterede medlemmerne i det omfang de fandt det
nødvendigt.
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Endvidere havde alle adgang til distriktets hjemmeside, hvor de fleste informationer
om distriktets aktiviteter var tilgængelige.
Forbundet havde kontaktet Jens vedrørende Video-møder i forbindelse med forsøg på
rekruttering af nye medlemmer. I den pågældende situation, hvor klubberne havde nok
at gøre med at holde på de eksisterende, var det svært at finde interesserede.
Formanden ville i forbindelse med næste udsendelse til klubberne efterlyse evt.
interesserede deltagere!

5. Næste møde
Grundet ferie blev næste møde fastlagt som online møde – tirsdag d. 22. Februar kl
10:00.
I mellemtiden ville medlemmerne holde kontakt i det omfang, det var nødvendigt.

Jørgen Olsen
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