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Referat af – virtuelt - bestyrelsesmøde i Distrikt Fyn 
Den 31.august 2022 kl. 19:00 . 

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

Afbud: ingen 

 

Dagsorden 
1. Godkendelse af referater  

Referater for de to foregående møder blev godkendt. 
På foregående møde var der stillet spørgsmål til Kredsens valg af spillesteder, da der i 
modsætning til normalt ikke var nogen på Fyn. 
Jens havde undersøgt sagen – Kredsen havde kontaktet Bridgehuset, der ikke havde 
reageret!  
Bridgehuset havde i mellemtiden oplyst, at der var sket ændringer i, hvilke person(er) 
der tog sig af lokalebooking i huset. Jens havde sikret sig, at han for fremtiden blev 
involveret i kredsens reservationer! 
 

2. Aktuelt 
Diverse opdateringer af regler for Rød Klub var nødvendige. Det aftaltes, at vi skulle 
diskutere det på næste møde. Det ville dog nok være nødvendigt med annoncering – og 
en opdatering på hjemmesiden inden. 
Det blev nævnt, at DBf havde udgivet regler for, hvordan mobiltelefoner håndteredes i 
forbindelse med Forbundets turneringer.  

 

3. Er der regler for turneringsledere. 
Må man både være turneringsleder for og samtidig deltager i Distrikt Fyns turneringer?  
Såfremt der var tale om et distriktsmesterskab – eller et forbundsmesterskab der 
afvikledes af distriktet – skulle Forbundets regler naturligvis anvendes, og her ville 
spillende TU-ledere ikke være tilladt. 
Hvad angår turneringer arrangeret af distriktet – som Rød Klub og Serieturneringen 

kunne der forudses komplikationer af forskellig art, hvis forbundets regler skulle følges.  
Derfor var enighed om, at de hidtidige regler kunne anvendes. 

 

4. Klubhold  
Poul orienterede om antallet af mulige hold. Det noteredes, at distriktet normalt 
betalte indskuddet for de, der kvalificerede sig.  Jens ville tale med Charles om 
promotion via nyhedsbrev og hjemmeside. 

 

5. IMP-Par 
Der var lidt usikkerhed om, hvorvidt vi var tildelt to eller tre pladser. Jens ville kontakte 
kredsen for at få det afklaret. Om vi skulle betale helt eller halvt indskud, ville blive 
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aftalt på næste møde. 

 
6. Eventuelt 

Annoncering forventedes som sædvanligt at foregå via Charles (Facebook-gruppen og 
hans nyhedsbrev) såvel som hjemmesiden. Da der fortsat var en del klubber, der ikke 
var så flittige til at anvende sociale medier, og nettet ville en mail til samtlige klubber af 
og til fortsat være nødvendig.  
 

7.  Næste møde. 
Der aftaltes et kort virtuelt møde Fredag d. 23. 9. kl. 18:00. 
 
Mødet sluttede kl 20:35. 

 
 

Jørgen Olsen 

 

 

 


