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Referat af – virtuelt - bestyrelsesmøde i Distrikt Fyn 
Den 3.august 2022 kl. 19:00 . 

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

Afbud: ingen 

 

Dagsorden 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Det aftaltes, at en præcisering af at ansvaret for at oplysninger om turneringer var 
korrekte og opdaterede, lå hos de turneringsansvarlige – ville blive tilføjet af 
sekretæren, hvorefter referatet ville blive udsendt til godkendelse! 

 
2. Jørn Plets kommentarer og forslag til referatet fra sidste møde 

Jens havde sat punktet på dagsordenen, og i forlængelse af pkt. 1 – uddybede Jørn sine 
tidligere betragtninger. 
 
Alle kunne tilslutte sig den foreslåede ansvarsfordeling, og de kommende måneder ville så vise, 
hvordan det ville komme til at fungere i praksis. 
 
En indledende opdatering ville indeholde en præcisering af, hvordan ligestilling på 
førstepladsen i Rød Klub – for fremtiden ville blive løst. 
 
Jørn Plet gjorde opmærksom på, at når der spilledes om Sølvpoint i turneringer, der indeholdt 
færre end 42 spil – blev størrelsen af de tildelte point halveret (for 27-41 spil – hvorefter 
tildelingen – iflg Tu-reglementet - bortfaldt)! 
Bestyrelsen var enig om, at det ikke ville være en løsning af øge antallet af spil – i fx Rød Klub – 
for at få det fulde antal point, da det ville blive vanskeligere at samle deltagere til en heldags 
turnering. 
Som bekendt var forbundets årlige klubturnering om sølvpoint på 24 spil! 
 
Endelig skulle de ændringer og tilføjelser til diverse turneringsreglementer som 
Coronasituationen havde givet anledning til fjernes. 

 

3. Klubhold 
Der var på indeværende tidspunkt kun et tilmeldt hold. Medlemmer af bestyrelsen ville 
kontakte deres klubber, hvis det ikke allerede var sket. Jens ville får Charles til at 
reklamere i nyhedsbrev og på facebook! 

 

4. Generelt 
Jens havde sat punktet på dagsordenen for at blive opdateret. Det udviklede sig til en 
generel erfaringsudveksling om en lang række emner inklusiv sammenlægningsplaner 
for klubber – og det på sidste møde omtalte formandsinitiativ om introduktion af 
virksomhedsbridge.   
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Det noteredes, at såfremt DM for Begyndere blev retableret som landsdækkende 
arrangement, burde vi prøve at koordinere afholdelsen bedre. I foregående sæson 
havde der været planlagt indledende heat i tre klubber i distriktet, der alle blev aflyst 
pga. for ringe deltagelse. Måske kunne arrangementet være blevet gennemført, hvis de 
tre planlagte spillesteder var slået sammen. 
 
Poul spurgte om årsagen til Kreds 4 på sin hjemmeside havde annonceret, at der 
spilledes to gange i Vejle og en gang i Varde, men ikke på Fyn! 
Jens ville checke med Kredsen. 

 
5. Eventuelt 

Det aftaltes, at Tu-udvalget ville prøve at færdiggøre sæsonplanen på et møde den kommende 
søndag! 

 

6.  Næste møde. 
Jørn skulle ud at rejse senere på måneden, men var tilbage i slutningen, så det blev besluttet at 
afholde et virtuelt møde onsdag d. 31.august – kl 19:00. 

 

 
 

Jørgen Olsen 


