Bridge Distrikt Fyn

Referat af online bestyrelsesmøde i Distrikt Fyn
Den 22.februar 2022 kl. 10:00
Deltagere: Jens, Jørn, Jørgen LM, Poul og Jørgen O.
Afbud: Ingen
Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet godkendtes uden kommentarer.

2. Igangværende og planlagte turneringer
a. IMP-par
Aflyst – pga. manglende tilslutning.
b. Handicapturneringen d. 27. februar
Aflyst – pga. manglende deltagelse.
c. Serie 1
Der var afviklet nogle kampe. Et par deltagende hold havde ytret ønske om,
at der ikke blev foretaget handicapberegning.
Det blev aftalt, at Jens ville rejse spørgsmålet overfor DBf.
d. Rød Klub
Der var afviklet et heat i Læseforeningen – d.20.2.. Jørn havde måttet lave
rettelser i opsætningen efterfølgende, og påpegede, at det måtte være en
forudsætning, at den arrangerende klub stillede med en TU-leder, der var i
stand til at løse opgaven.
Det noteredes, at klubbernes engagement i denne turnering var begrænset, idet
det var svært at samle det minimale antal på 10 par fra distriktets 37 klubber.
e. Grøn Mester
To af de tre planlagte heats var aflyst pga. manglende deltagelse og det sidste
afviklet med få deltagere . Da der ikke var grundlag for at gennemføre en finale,
var denne efter aftale med Distrikt Syd – blevet aflyst!

3. RealBridge
I dagens Corona-situation var RealBridge fortsat på lystavlen.
Distriktet havde siden begyndelsen af året udbudt en turnering onsdag kl. 18:30, der
havde samlet mellem 6 og 11 borde.
Jørn og Jørgen O havde – og ville indtil videre fortsat – stå for turneringen. Det
forventedes, at i løbet af nogle få uger ville tilslutningen falde - når foråret kom – og så
stopper vi.
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4. Placering af Distriktets større aktiver
Distriktets PC befinder sig pt hos formanden, og Spinneren (Bridge+More) med
tilhørende iPad hos Kassereren. Spinneren ville ved lejlighed blive overdraget til Jørn,
der ønskede at udforske dens muligheder – bl.a. til undervisning!
5. Fremtiden
Bortset fra nogle planlagte RealBridge-turneringer i marts var øvrige aktiviteter i det
store og hele aflyst pga. manglende deltagelse.
Der var Repræsentantskabsmøde d. 30. april, og på denne baggrund fastsattes
distriktets GF til afholdelse fredag d. 22. april. Jens undersøger lokalemulighederne i
bl.a. Bridgehuset.

6. Næste møde
Af hensyn til indkaldelsen til GF (4 uger før) fastsattes næste møde til Torsdag d. 17
marts – kl 13:00 – hos kassereren!

7. Eventuelt
Jørn orienterede omkring planlagte kurser i Østjylland. Brev om afholdelse forventedes
udsendt. Mulighederne for at samle tilslutning til kurser på Fyn blev diskuteret.

Mødet hævedes kl 11:05
Jørgen Olsen
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