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Referat af – virtuelt - bestyrelsesmøde i Distrikt Fyn 
Den 23. september 2022 kl. 18:00. 

 
Deltagere: Jens, Jørn, Beata, Poul og Jørgen. 
Afbud: Charlotte (pga. ferie). 
 

Dagsorden 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referatet godkendtes. 
 

2. Orientering om IMP-par i Kreds 4. 
Distriktet havde tre pladser. Det aftaltes, at vi betalte det fulde indskud for de tre par. 
Turneringen afvikles søndag d. 25.9. . 

 
3. Orientering om Rød Klub 

Der var på mødetidspunktet 9 tilmeldte klubber, og yderligere et par potentielle 
deltagere. Det aftaltes, at fristen for tilmelding kunne skydes et par dage, da første 
runde først skulle spilles d. 30. oktober. 

 
4. Orientering om Vinoble 

Der var for øjeblikket tilmeldt ni hold, og der arbejdedes på at få endnu et med. 
Mislykkedes det, var der et hold, der var villig til at trække sig, og i så fald var det 
planen at afvikle turneringen i to rækker – hvor der spilledes alle mod alle.  
Den endelige aftale ville først blive truffet efter weekenden. 
 

5. De nye regler i Vinoble serie turneringen 
At implementere forbundets nye regler om for sent fremmøde og telefoner for Vinoble 
turneringen (og Rød klub) ville skabe flere problemer end de løste – og antagelig 
medvirke til at jage ’kunderne’ væk. Her ville de hidtidigere regler fortsat finde 
anvendelse.  
I tilfælde af tvister i forbindelse med turneringer, der afvikledes privat, var det noget, 
der normalt blev afgjort efterfølgende, da der ikke var krav om faste spilletidspunkter 
for de enkelte runder, men kun en deadline for, hvornår de skulle være afviklet. 
 

6. De nye regler i andre turneringer 
I andre turneringer der afvikledes i Distriktsregi – fx mesterskaber – ville de nye regler 
komme til at gælde. Bl.a. fordi mesterskaberne kunne være kvalifikation til 
mesterskaber i forbundsregi.  
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7. Opdatering af hjemmesiden - kommentarer og forslag 

Det nye layout er fuldført, og ser ud til at virke. Tak til de involverede for indsatsen.  
 

8. Eventuelt 
Datoer for kurser var på plads i Bridgehuset. Jens ville snakke med John Oris om, 
hvordan det skulle foregå for fremtiden. 
Jørn oplyste, at antallet af tilmeldte deltagere til kurserne var mindre end forventet. 
Der var enighed om, at de skulle afvikles, selvom der blev et mindre underskud.     
 

9.  Næste møde. 
Der aftaltes, at såfremt der ikke dukkede presserende sager op, afholdes et virtuelt 
møde fredag d. 4. november kl. 18:00.  

 

Mødet sluttede kl. 19:00. 

Jørgen Olsen 
 
 
 


