Bridge Distrikt Fyn

(Udkast til) Referat af bestyrelsesmøde i Distrikt Fyn
Den 16. marts 2022 kl. 13:00 – hos Poul Hansen

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

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste videomøde
Referatet godkendtes uden bemærkninger.
2. Drøftelse af Jørn Plets betragtninger.
Med udgangspunkt i JP’snotat om manglende tilslutning til mange af de af distriktet
udbudte turneringer diskuteredes emnet.
Den mest populære aktivitet havde været vort udbud af RealBridge, der have haft
deltagelse af knapt 8 borde i den forgangne periode.
Det aftaltes at RealBridge – under forudsætning af tilstrækkelig deltagelse, ville blive
udbudt resten af marts måned.
Formanden ville i sit oplæg til generalforsamlingen bede denne om at tag stilling til,
om distriktets udbud af turneringer burde ændres.

3. Planlægning af Generalforsamling. JO’s oplæg.

JO havde udarbejdet et udkast til dagsorden, der med diverse ændringer/tilføjelser
kunne danne grundlag for afvikling. Den ville med formandens bemærkninger til
indkaldelsen (udsendt 22. marts.)
Det noteredes, at såfremt der ikke blev indvalgt mindst ét nyt medlem, ville bestyrelsen
ikke opfylde vedtægternes bestemmelse om ’minimalt antal medlemmer’ (pkt.6.).

4. Regnskab for perioden

Kassereren fremlagde det endelige regnskab og forslag til budget for næste år.
Forholdene var ekstraordinære, og budgetforslaget udviste et underskud, der måtte
betragtes som worst case. Diverse ændringer diskuterede, ligesom en kontingentforhøjelse blev nævnt.
Det aftaltes, at der skulle udarbejdes et revideret forslag, inden regnskabet blev
forelagt revisor, samt at kontingentforhøjelse kunne komme i spil, såfremt tingene
udviklede sig i negativ retning.

5. Turneringer
Grøn mester var kun blevet afviklet i et heat, og den efterfølgende finale var aflyst.
Rødklub manglede et heat – og ville blive gennemført efter planen.
Mesterskabsturneringerne i damepar og seniorpar havde fri tilmelding.
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Distriktet havde 11 pladser i mesterskabet for mix-par, der afvikledes i Svendborg.
Disse pladser ville blive udbudt, da der ikke var mere end 5 par tilmeldt til den – nu
aflyste – kvalifikationsturnering. Alle de tilmeldte havde tilmeldt sig til deltagelse i
mesterskabet.

6. Eventuelt
Formanden orienterede om diverse behandlede sager – bl.a. om brug af substitutter - i
relation til bl. a. Kreds 4.
Jørn Plet orienterede om planer for undervisning.

7. Næste Møde
Såfremt der ikke dukkede nogen hastesager op (som kunne danne grundlag for et
virtuelt møde), blev næste bestyrelsesmøde fastsat til fredag d. 22. april, kl. 17:00.
Hovedemnet ville være tilrettelæggelse af den efterfølgende generalforsamling.
Der ville blive serveret smørrebrød kl. 18:00, og generalforsamlingens dirigent og
revisoren ville blive inviteret til at deltage.

Jørgen Olsen
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