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Referat af bestyrelsesmøde i Distrikt Fyn 
Den 27. juni 2022 kl. 19:00 – hos Charlotte 

 
Deltagere: Jørn, Beata, Charlotte, Poul og Jørgen. 

Afbud: Jens – der dog er med pr. telefon! 

 

Dagsorden 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Referatet – der tidligere var udsendt - godkendtes – uden bemærkninger.  
 

2. Tilføjelse til reglerne i Serie 1. 
Er der kun 1 række, opdeles holdene i 2 lige store grupper efter handicap. Der spilles alle 
mod alle. Det bedste hold i hver gruppe får en præmie. Holdet, der vinder 
Fynsmesterskabet, er det bedste hold i turneringen, uanset hvilken gruppe holdet 
kommer fra. 
Den anførte tilføjelse skyldtes, at der i sidste sæson havde været stor forskel på 
styrken, hvilket betød, at nogle af de svagere hold havde følt sig voldsomt 
overmatchede! 
Den bedste løsning på problemet ville være, at der i den kommende sæson blev 
tilmeldt hold nok til, at der blev to rækker. 

 

3. Foreløbig planlægning fra TU-udvalget. 
Der forelå en foreløbig sæsonplan fra udvalget (Jens, Beata & Poul). 

• Grøn Klub var aflyst. 

• Poul ville stå for Serie 1 (Vinoble). Nye regler – jvf. Pkt. 2 – var foreslået, 
hvis der kun blev deltagere nok til én række. 

• Rød klub ville blive forsøgt gennemført.  
Beata ville stå for TU – bistået af Poul. 
Højby, Langeskov, Svendborg, Læseforeningen og Nyborg havde stået for  
runder af Rød Klub i sidste sæson. 

• TU i Middelfart med Distrikt Syd (Vinspecialisten). Poul ville checke status med 
Middelfart BK, og om der var lavet aftaler med Distrikt Syd herom! 

• Bridgehuset skal bestilles til FM i Mix og Åbne Par. 

• Den landsdækkende Handicap-TU var aflyst af DBf pga. manglende tilslutning. 

• Det skal checkes med DBf om Begynderturneringen gennemføres. 
 

Ansvar for indholdet af distriktets hjemmeside: 

På Jørns foranledning blev det fastslået, at turneringansvarlige for distriktets 
turneringer havde ansvaret for, at oplysninger om de pågældende turneringer, der lå 
på distriktets hjemmeside var korrekte – og opdaterede.  
Opdateringerne ville som hidtil blive foretaget af Jørn (nu suppleret med Charlotte), 
men det var de turneringsansvarliges ansvar at levere de nødvendige data – rettidigt! 
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Det noteredes, at det indtil videre var besluttet, at 

• Poul ville tage sig af Vinoble, 

• Beata & Poul af Rød Klub. 

Resten af programmet var indtil videre fortsat på planlægningsstadiet! 

4. On-line undervisning  - opsamling af medlemmerne. 
DBF var orienteret om, at Jørn var kontaktperson for Distrikt Fyn!   
 

5. Intro virksomheds bridge.  
Kontakt til Morten Bilde. Hvem laver det meget arbejde. Har distriktet resurser til det? Skal vi 
have oprettet en ny struktur? 
Der var enighed om, at distriktet ikke – i bestyrelsen - havde resurser til at give sig i kast med 
virksomheds arrangementer som foreslået fra formandskabet.  
 

6. Hvordan med skolebridge på Fyn? 
Skolebridge er en selvstændig aktivitet, støttet af DBF. Det ligger derfor ikke i distriktets 
regie.  
 

7. Imp-par.  
Jeg (Jens) har 2 tilmeldte par og måske 2 yderligere par, der er interesseret. 
Et tilmeldt par havde måttet melde fra pga. sygdom. Der var enighed om, at det af parret 
indbetalte depositum ville blive tilbagebetalt. 
 

8. Hvordan går det med de nye medlemmer af bestyrelsen? 
Såvel Beata som Charlotte var kommet godt i gang med de tildelte opgaver. 
 

9. On-line bridge i efteråret? 
Jørn påpegede, at der var mange tilbud tilgængelige for interesserede. 
Men distriktet var i stand til at gennemføre turneringer, såfremt interessen/behovet 
gjorde det aktuelt. 
 

10.  Eventuelt 
Charlotte nævnte, at hun havde overvejet at invitere sine omkringboer til et Bridge-
Café lignende arrangement. 
Jørgen nævnte, at man i Kerteminde holdt Bridge-Café fredag formiddag i sæsonen, og 
at Kerteminde BK ad den vej havde fået et antal nye medlemmer i årenes løb. 

 

11.  Næste møde. 
Det aftaltes et virtuelt møde i begyndelsen af august! 
Den foreløbige dato blev sat til onsdag d. 3. august kl. 19:00!  
 

 
Jørgen Olsen 


