Dbf – distrikt Fyn
Referat fra Bridge Distrikt Fyns Bestyrelsesmøde
d. 20. maj 2016 i Bridgehuset
Deltagere: John Oris Larsen, Jane Norgren, Jørn Gissemann Larsen, Preben Salling, Poul V. Hansen
og Inge Lind Sørensen.
Afbud fra Kurt Keilberg.
Bemærkninger til dagsordenen.
Vi udvider den fremsendte dagsorden med Jørns og Inges punkter.
1. Velkomst
John byder alle velkommen – særlig velkomst til Jane, der er ny i bestyrelsen.
2. Konstituering af bestyrelsen
John er på generalforsamlingen 2016 valgt til formand. Som næstformand vælges Preben - Jørn
forsætter som kasserer og Inge som sekretær.
3. Godkendelse af referater
a. Referat fra bestyrelsesmødet fredag, d. 15. april 2016.
Referatet udskrevet 18. maj er godkendt.
b. Referat fra distrikt Fyns generalforsamling fredag, den 29. april 2016.
Referatet udskrevet 15. maj er godkendt.
Orientering fra møder
a. John orienterede om mødet i Kreds 4 lørdag d. 30. april og sender referat samt
forslag til kampstrukturplan ud til hele bestyrelsen.
Holdturnering i mellemrækken/oprykningsrækken afholdes i Bridgehuset i Odense d. 7/8 jan.
b. Inge og John orienterede om Repræsentantskabsmødet lørdag, d. 30. april 2016 i DBf.
20 kr.’s kontingentforhøjelse til DBf blev vedtaget.
4. Kommende arbejdsopgaver
Hjemmeside: Jane. (Husk billede af Jane på hjemmesiden).
Mail: Inge.
Repræsentanter DBf: Preben og John.
Repræsentant Kreds 4: Poul (Jane). Inge skriver herom til Kreds 4. John sender adresseliste til
bestyrelsen.
Forslag til appelkomiteen: Ricco Hemberg, Thomas Egedgård og Leif W. Thomsen. Poul spørger
de tre, om de vil udgøre appelkomiteen.
Nyhedsbreve: John udarbejder nyhedsbrev hvert kvartal.
Kortblandemaskiner: Jørn er distriktets kontakt til Berit vedr. kortblandemaskiner.
a. Nedsættelse af turneringsudvalg
Poul er formand for turneringsudvalget – Jane og Preben er også med i udvalget.
Turneringsudvalget skal huske, at drøfte præmier (evt. gavekort eller andre alternative præmier)
for den kommende sæson. Forslaget kommer på dagsorden til drøftelse til næste
bestyrelsesmøde.
Preben skal have rettigheder til Bridgecentralen for Distriktet.
b. Tilrettelæggelse af turneringer:
Turneringerne tilrettelægges inden sommerferien.
Orientering om turneringer: Oversigt over alle turneringer sendes ud først i september. 6 uger

Dbf – distrikt Fyn
før pågældende turnering sendes invitation ud.
c. Spillesteder:
Svendborg vil gerne afholde Mix Par, Begynder DM, Landsdækkende Handicapturnering, Rød
Klub og Grøn turnering.
d. Turneringsledere:
Udover de sædvanlige benyttede turneringsledere kan bestyrelsen foreslå kontakt til Kenneth B.
Jensen Fåborg og Sus Vang. Poul kontakter.
e. Vinobleturneringen for sæsonen 2016717:
Just har meldt fra. Turneringsudvalget drøfter, hvem der skal tage over.
John snakker med Vinoble om sponsorater – herunder evt. gavekort som præmie.
I seriebridge gives 8 flasker til det vindende hold og 4 flasker til holdet på 2.pladsen.
f. Afbud fra Gert Winkler og Kurt Boysen til Bridgefestivalen i Svendborg. Vi skal tilbyde
pladsen til den næste i rækken.
Poul tager ansvar og giver Jørn besked. Det nye par betaler selv halvdelen af prisen for
deltagelse.
e. Administration af sølvpoint
De genereres automatisk – dog ikke ved vinobleserierne. Preben godkender sølvpoint og sender
regning til Jørn.
f. BM/BC kursus?
Nej. Vi afventer den nye Bridgecentral.
g. Turneringslederkursus?
Ingen planer. Tages op hvis klubberne efterspørger det.

5. Økonomi v/ Jørn Gisseman Larsen
Ingen kommentarer til budget 2016/17.
Status på vores konti?
Kommende investeringer?
a. Kortblandemaskiner
Vi har to kortblandemaskiner. De skal serviceres hvert andet år. John fremskaffer
servicekontrakter – og Jørn sørger for servicering af den ene i år.
b. Fastsættelse af turneringsleders honorar
Turneringslederhonorar fastsættes til 1500 kr. – og 500 kr. til hjælper.
c. Fastsættelse af kørselsgodtgørelse
Kørselsgodtgørelse fastsættes til statens højeste takst.
d. Fastsættelse af telefongodtgørelse til bestyrelsen
Telefongodtgørelsen fastsættes til 200 kr. til hvert bestyrelsesmedlem.
e. Hvem skal have tegningsret for Distriktet?
Jørn har hæveret. Prokura til Preben og Jane.
f. Flytning af en konto
En konto flyttes fra Sydbank til Danske Bank.

6. Aktuelle sager
a. Bridgens Dag er sidste søndag i august i 2016
John har talt med Radio Fyn og vil også kontakte TV2 Fyn.
Distriktet betaler ikke annoncer i forbindelse med Bridgens dag. Det er vigtigt, de enkelte
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klubber kontakter lokalaviserne.
b. Mødefrekvens
Næste møde holdes i Bridgehuset torsdag, d. 16. juni kl. 10 - 12. Hovedemnet er
turneringsafvikling samt opsamling fra dette møde. Derefter møde sidst i august.
c. Dato for afholdelse af Distriktets generalforsamling
Fremover holdes Distriktets generalforsamling i begyndelsen af maj – senest 14. maj. I 2017
reserverer John Bridgehuset til fredag, d. 5. maj kl. 19.00.
7. Eventuelt
På næste møde drøftes Distriktbestyrelsens holdning til juniorspilleres betaling – både
almindeligt kontingent og ved deltagelse i Åbent Hus. Husk også præmier, der ikke er vin. Kan
Distriktet komme med en anbefaling til klubberne?
Referatet udarbejdet d. 22. maj 2016 af Inge.
Tilrettet 23.maj 2016. Inge

