REFERAT
Distrikt Fyn – generalforsamling torsdag, den 10. april 2015 kl. 19.00.
Formanden Claus Lund bød velkommen til generalforsamlingen.
1.

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Mohr.
Preben Mohr valgt, og denne takkede for valget og konstaterede lovligheden af
generalforsamlingen, idet denne var varslet den 7/2-15, og skal holdes inden den
15/5.
Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.

2.

Konstatering af stemmetal.
Der blev konstateret tilstedeværelse af 18 foreninger med 66 stemmer.

3.

Formandens beretning.
Formanden Claus Lund aflagde nedenstående beretning.

Beretning 2015.docx

Beretningen gav ikke anledning til bemærkninger.

4.

Meddelelser fra DBF v/formanden Henrik Friis.

a) Generel orientering.
Referat af Henrik
Friis.docx

Der blev stillet spørgsmål om:
-

DM/Fest – giver den underskud?
HF - Festivalen er flyttet til Fyn og tak og stor glæde af alle de frivilliges hjælp – tak. Fest
har altid givet underskud. Nogenlunde balanceret regnskab for DM; men nye borde og
kort har kostet. Ambition om at det går i nul. Har hævet deltagergebyr, og tilslutning til
sideturneringer er god, ligeledes til Vinobleturneringen. Der må dog forventes et lille
underskud.

-

Hævning af indskud af økonomiske grunde kan spille en rolle og give en forkert drejning
til lille tilslutning til DM.
HF – Rimeligt, at der er sammenhæng mellem udgifter og indtægter.

-

Projekt Bridgens Dag for at få flere medlemmer. Der skal ”puljes”, hvis der er opbakning
fra klubberne på Fyn. De indledende møder udviser en vis opbakning. 1)
Markedsføringsmateriale nødvendigt 2) Vigtigt med indhold på dagen, der skal holdes
åbne døre 3) Forudsætning om en undervisning 5-6 forskellige steder. Image-projektet,
hvor står DBF.
HF -Imageprojektet er en del af en samlet pakke om medlemsprojektet. En projektgruppe
arbejder med, hvordan vi gør det landsdækkende.

-

Undervisning i skolen. Valgfagshold i 7 – 9 klasse oprettet af Rico Hemberg og 16
udskolingselever har valgt bridge. Hvordan fastholdes de – dette er ikke løst endnu. Det
kan blive svært at få holdet til at fortsætte. Morten Bilde arbejder på at får bridge på
skoleskemaet. Overtallige timer kan om muligt inddrages til bridge.
HF – Tak til Rico for den gode indsats og samler erfaringer på, hvad der kan gøres. Der er
udarbejdet en pakke, der kan rekvireres. Gentofte har sat bridge på som valgfag; men
desværre meldte ingen sig.

b. Gennemgang af og evt. afstemning om punkter til Dbf`s repræsentantskab.
Samtlige fremlagte forslag var udsendt på forhånd og gav anledning til en del bemærkninger.
Umiddelbart blev repræsentanterne ikke bundet på forhånd; men beslutningerne må tages i
bestyrelsen.
c. Vejledende afstemning om maksimalt Forbunds-kontingent.
Henrik Friis tilkendegav, at der ikke lægges op til ændringer i kontingent i forhold til
nuværende.
5.

Meddelelser fra distrikt Fyns klubkonsulent Ole Randrup.
Ole Randrup oplyste, at klubkonsulenterne hører under breddeudvalget i DBF og
får gode kurser gennem DIF. Det er besluttet, at samtlige sejl- og golfklubber, der
ikke er organiserede, skal opsøges af klubkonsulenterne. Der er 10 klubkonsulenter
i landet. Klubber, der ønsker klubkonsulenter som inspirator kan henvende sig, og
DBF betaler deres kørepenge. Ole Randrup henstillede, at der skrives noget om
bridgefestivalen på hjemmesiden, og han opfordrede fynboerne til at deltage i
Festivalen.

6. Fremlæggelse af årsregnskab.
Kassereren Jørn Gissemann Larsen gennemgik det udleverede regnskab for
2014/2015. Grunden til underskuddet bl.a. anskaffelse af brugt kortblandemaskine
+ kort var allerede nævnt af i formandens beretning. Der blev udtrykt ønske om et
perioderegnskab for sølvpoint om muligt.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

7. Fremlæggelse af budget og distriktskontingent for kommende sæson.
Det fremlagte budget for 15/16 blev godkendt og distriktskontingentet blev
uændret.
8. Forslag fra klubberne, medlemmer eller distriktsbestyrelsen.
Ingen forslag indkommet.
9. Valg af formand.
John Oris Larsen blev valgt som formand.
10.

Valg af menige medlemmer til bestyrelsen. Der foreslås en udvidelse af bestyrelsen
til 6 personer.
Marianne Frederiksen og Kurt Keilberg er på valg og ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår valg af Inge Lind Sørensen for 2 år
Bestyrelsen foreslår valg af Poul V. Hansen for 2 år
Bestyrelsen foreslår valg af Preben Salling for 2 år
Valg af suppleant. Bestyrelsen foreslår Kurt Keilberg.
Inge Lind Sørensen, Poul V. Hansen Og Preben Salling blev alle valgt for 2 år.
Kurt Keilberg blev valgt som suppleant.

11.

Valg af revisor og revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår genvalg til hhv. Leise
Hemberg og Kurt Boysen.
Leise Hemberg blev genvalgt som revisor og Kurt Boysen genvalgt som
revisorsuppleant.

12. Eventuelt.
Mange tilkendegivelser, bl.a. omhandlende:
- For få deltagere i Mix Par og Åben par kan skyldes for høje deltagergebyr + mad
- Stor tak til den afgående formand Claus Lund, han har gjort det godt og hævet niveauet.
Han har ”hanket op” i klubberne og ståt for et godt samarbejde
- 55 spil i FM er en stor udfordring
- Samarbejde om Bridgens Dag mellem klubberne er ønskeligt med henblik på at skaffe
flere medlemmer
- Der blev ikke fra dirigentens side forespurgt om der var andre, der ønskede at stille op til
bestyrelsen – dette var en procedurefejl
- Medlemmer opfordres til undervisning i BBO
- Ved fynsmesterskaberne hovedsageligt spillere fra Odense, men kvalifikation blev holdt i
Svendborg, Odense og Langeskov. Det blev hertil tilkendegivet, at disse spillesteder var
ment som inspiration for området
- Vigtigt at få de unge ind f.eks. kl. 18.30 – 21 med garvede spillere som bisiddere
- Debat om bridge er vigtigt – der bør måske især fokuseres på de ”unge” på 50 år
- Der bør etableres ungdomsbredde, når det rigtige set up findes

-

Firmaer opfordres til at invitere ansatte til Bridgefestivalen

Generalforsamlingen afsluttedes med uddeling af præmier til serie 1 og Rød Klub.
Irma Holst Pedersen takkede Claus Lund for dennes store indsats igennem mange år.
John Oris Larsen takkede for valget som formand og så frem til arbejdet i det nye hold.

Irma Holst Pedersen/Jørn Gissemann Larsen
Referenter

Preben Mohr
Dirigent

