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Referat af bestyrelsesmøde i Distrikt Fyn 
Den 19. december 2022 kl. 18:00 hos Beata Sarma. 

 
Deltagere: Jens, Jørn, Beata, Poul, Jørgen  

Afbud: Ingen. 

 
 

Dagsorden 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Det udsendte referatet godkendtes uden yderligere bemærkninger. 
 

2. Formel godkendelse af Svendborgs Bridgeklubs ansøgning om en 
sølvpointturnering. 
Ansøgningen godkendte uden kommentarer. 
 

3. Samarbejdet med distrikt Sydjylland. 
Jens havde på midtvejsmødet fået en henvendelse fra den nye formand (Sys Vang), der 
spurgte, hvorfor vi havde afbrudt samarbejdet! 
Det undrede ham, da det var hendes forgænger, der i forbindelse med den fælles 
beslutning om at aflyse Grøn Mester, satte yderligere samarbejde i stå.  
Da situationen den gang var usikker pga. bl.a. Coronasituationen, og forholdene nu var 
ændrede, ville Jens tage kontakt til Sus, for at få afklaret mulighederne for fremtidigt 
samarbejde. 

 

4. Aktuelt. 
1. Jens havde modtaget en henvendelse fra en af distriktets klubber om etablering 

af en turnering til fordel for Ukraine. 
Bestyrelsen var enige i, at et sådant initiativ – i givet fald - måtte lige i 
forbundsregie. Jørgen påpegede, at Indsamlingslovens bestemmelser gjaldt for 
enhver form for initiativer af den art, og at de administrative retningslinjer var 
omfattende.  

2. Poul bekræftede, at Damepar ville blive afviklet i Læseforeningens lokaler, med 
Leif Thomsen som TU-leder. Jørgen ville kontakte Leif Thomsen med henblik på 
et PR-fremstød til klubberne såvel som via hjemmeside og Distriktets side på 
Facebook! 

3. Poul orienterede om afviklingen af Vignoble.  
Antallet af kampe, såvel som det at finde en spilledato, hvor begge holds 
spillere kunne, var ind imellem en udfordring. Det ideelle antal var 
tilsyneladende seks hold, da nogen mente at syv kampe over en sæson var for 
mange. 

4. Der var efter Midtvejsmødet fremkommet et forslag til afvikling af det 
fremtidige mesterskab for Åbne Par, der for fremtiden skulle udskilles fra 
Bridgefestivallen, og afvikles separat! 
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Udkastet blev diskuteret, og det noteredes, at den økonomiske byrde for 
distriktet ville blive mindre! 

5. Jørn havde brugt to weekender på at deltage i forbundsturneringsleder kurser 
på Sjælland (lignende kurser afholdes ikke Vest for Storebælt p.t.)!  
I tråd med Distriktets almindelige politik om at støtte bestyrelsens medlemmer i 
uddannelsesaktiviteter, der senere ville kunne komme Distriktet til gode, 
godkendte den øvrige bestyrelse, at Distriktet dækkede 50% af Jørns udgifter 
ved deltagelse i de to kurser. 

 

5. Fremtiden i Distrikt Fyn. 
Distrikternes fremtid var diskuteret på de afholdte midtvejsmøde! For at bringe 
debatten ud til medlemmerne (distriktets klubber), foreslog Jens, at vi inviterede 
klubberne til et møde, og spurgte dem om, hvilke turneringer – og andre initiativer – de 
forventede fra distriktets side. 
Mødet burde afholdes i marts måned, så dets forslag kunne indgå i Generalforsam-
lingens dagsorden. 
Det aftaltes, at Jens ville kigge på mulighederne for lokale, og prøve at finde et 
tidspunkt, der ikke kolliderede med programsatte turneringer. Et oplæg til udsendelse 
forventedes at foreligge inden næste møde! 
Kontingentet til distriktet (12 kr/medlem) var ikke blevet ændret i en årrække, og var 
iflg. Jørgen et af de laveste. Afhængig af aktivitetsniveauet kunne der derfor blive tale 
om et forslag til forhøjelse. 
 

6. Afholdelse af møde med alle klubber på Fyn om fremtiden. 
Som anført i foregående punkt vil der blive afholdt et møde med klubberne.  
Under henvisning til, hvad der var anført under pkt. 4.3. vil Vignobles fremtid og format 
indgå i mødets punkter. 
 

7. Eventuelt. 
Der var ikke nogen punkter til referat under dette punkt. 

 
8.  Næste møde. 

Det aftaltes, at afholde et virtuelt møde fredag d. 13. januar kl. 17:00! 

 

Jørgen Olsen 
Referent 


