Formandens beretning for Distrikt Fyn i 2021
- generalforsamlingen 22. april 2022

Resultater af fynske spillere:
Først vil jeg berette om de gode resultater, der er opnået af fynske spillere i år.
 Helle Rasmussen og Anita Buus Thomsen spillede med på landsholdet ved VM. Det lykkedes
holdet at komme i kvartfinalen ved VM. Et flot resultat.


Klubhold blev vundet af Odense Bridgeklub.
Rico Hemberg, Jesper Buus Thomsen, Leif Thomsen, Jens Rasmussen, Søren Rasmussen og
Anita Buus Thomsen.



Leise Hemberg vandt DM. På holdet var Leise Hemberg og Anita Buus Thomsen fra Fyn.

Også andre fynske spillere har leveret mange gode resultater i det forgangne år.
----------------------------------------------------------------------------------------------Distrikt Fyn har ligesom resten af landet lidt under Coronakrisen.
Det har betydet medlemstilbagegang og manglende deltagelse i vores arrangementer. Det gælder
både kurser og turneringer.
Arbejdet er på mange måder det samme, om der kommer nogen til arrangementet eller ikke.
Det kan dog godt være en smule frustrerende, først at have sat arrangementet på skinner og
bagefter aflyse det.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Det var Distrikt Fyns tur til at afholde DM for Klubhold. Det er min opfattelse, at det gik godt. Jeg
synes også, at det krævede en stor indsats fra alle sider. Det gjorde det ikke ringere at Odense
Bridgeklub vandt DM.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Når noget ikke går så godt som det skal, bliver man nødt til at gøre noget.
Der arbejdes derfor på en løsning, hvor vi vender tilbage til vores kerneområder.
Ideen er så at fjerne opgaver og turneringer som ikke går godt.
Set på baggrund af denne sæson, er der rigtig meget, der skal fjernes.
Til gengæld vil der så blive gjort mere ud af, det vi beholder.
I 1.omgang vil det blive serie 1, og kvalifikationsturneringerne til DM.
DBF har nedlagt handicapturneringerne.

Økonomien i distriktet gik godt sidste år. Det ser dog ikke så godt ud for den igangværende sæson.
Der er opstået et stort problem med deltagelsen til DM i åben par og mix.
Vi har langt flere pladser ved DM end vi kan fylde op.
Det betyder at vi skal betale for at andre distrikters spillere deltager.
Det kan blive en meget dyr fornøjelse.
Bestyrelsen føler ikke, at det gavner Distrikt Fyn.

Så vi skal have fundet en løsning med DBF, hvis det bliver til det store problem, som det i øjeblikket
ser ud til.
Vi håber stadig på at der er interesse for DM på Fyn.
Tak til bestyrelsens medlemmer for et godt samarbejde i det forgangne år!
Jens Kjeldsen
22.04.2021

