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Referat fra Generalforsamling i Distrikt Fyn 
Fredag, den 29. april 2016 kl. 19.00.  

Havrehed Skole, Rugårdsvej 729, 5462 Morud. 

 
 

1. Valg af dirigent. 

Efter formand John Oris Larsens velkomst blev Kurt Keilberg valgt som dirigent. Kurt K. 

konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet og indkaldt. 

 

2. Konstatering af stemmetal.  

Ved stemmeoptælling konstaterede Preben Salling og dirigenten, at der var 52 ud af 119 

mulige til stede. 

 

3. Formandens beretning. 

John O.L. fremlagde formandens beretning – vedlagt som Bilag 1. 

Thurø Bridgeklub er blevet medlem af DBf i den forløbne sæson – primært som følge af 

dette har der været en medlemsfremgang på Fyn.  

Bridgens dag søndag, d. 28. august blev drøftet nærmere. På denne dag har 107 klubber på 

landsplan meldt sig til at hverve kursister til bridgeundervisning og efterfølgende undervise 

dem. DBf har produceret en mængde foldere og kort til uddeling i Føtex, brugsforeninger, i 

butikscentre, på Torvet – og andre steder, hvor der færdes mennesker. Nyborg fortalte om 

deres succes med ophængning af plakater. 

Jens Kjeldsen efterlyser, at Kval Syd i Kreds 4 placeres i trekantsområdet eller på Fyn – 

samt i lokaler, hvor der ikke er forstyrrelser. 

Forsamlingen tilkendegave ved klap, at beretningen blev taget til efterretning. 

 

4. Meddelelser fra DBf v/HB-medlem, Ole Raulund. 

a) Generel orientering. 

Ole R. fortalte om HB igangsættelse af et mere projektorienteret arbejde i sekretariatet. 

Det største projekt i år er medlemsprojektet med Bridgens Dag sidste søndag i august, 

værksteder, udd. af bridgelærere, Bridge med Søndag og skolebridge. Alt dette for at 

skaffe flere medlemmer i klubberne og fastholde disse. Medlemstallet i DBf er faldet 

med 464 i 2015. 

Sundhedprojektet og DBf’s nye hjemmeside og den kommende ny Bridgecental samt 

ansættelse af ny landstræner blev også omtalt. Underskuddet i DBf i 2015 blev på 

700.000 kr. Dernæst fulgte en drøftelse af hvordan pengene fordeles mellem elite og 

bredde. 

Der var efterfølgende positive tilkendegivelser – det går den rigtige vej. 

Sluttelig snakkede forsamlingen frem og tilbage om, hvordan vi kan få flere klubber til 

at melde sig ind i DBf. 

b) Gennemgang af og evt. afstemning om punkter til DBf´s repræsentantskab. 

Ingen punkter til afstemning. 

c) Vejledende afstemning om maksimalt Forbunds-kontingent. 

Forsamlingen støttede en kontingentforhøjelse på 20 kr. om året til DBf. 

 

5. Meddelelser fra distrikt Fyns klubkonsulent Margit Jørgensen. 

Margit blev budt velkommen som klubkonsulent. Margit stiller gerne op, hvis klubberne har 
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brug for hjælp. 

 

6. Fremlæggelse af årsregnskab. 

I kassererens fravær fremlagde Preben Salling regnskabet, hvor de større afvigelser blev 

forklaret. Som følge af satsningen på at få flere kursister var distriktet tovholder omkring 

Bridgens Dag på Fyn i august 2015. Der er derfor brugt flere penge på marketing. 

Kortlægning er en god indtægt til distriktet. Bilag 2 regnskab og budget vedlagt. 

 

7. Fremlæggelse af budget og distriktskontingent for kommende sæson. 

Uændret kontingent for næste år. Bilag 2 vedlagt. 

 

8. Forslag fra klubberne, medlemmer eller distriktsbestyrelsen. 

Der er ikke indkommet forslag. 

 

9. Valg af formand.  

John Oris Larsen afgår. (Villig til genvalg).  

Dirigenten spørger om der er andre forslag. Dette er ikke tilfældet. John O. L. blev genvalgt 

for et år. 

 

10. Valg af menige medlemmer til bestyrelsen.  

Jørn Gissemann Larsen. Afgår. (Villig til genvalg).  

Irma Holst Pedersen. Afgår og modtager ikke genvalg. 

Bestyrelsen foreslår Jane Nordgren. 

Valg af suppleant. 

Dirigenten spørger om der er andre forslag. Dette er ikke tilfældet. Jørn G.L. og Jane 

Nordgren blev valgt – Kurt Keilberg fortsætter som suppleant. 

 

11. Valg af revisor og revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår genvalg til hhv. Leise 

Hemberg og Kurt Boysen. 

Dirigenten spørger om der er andre forslag. Dette er ikke tilfældet. Leise og Kurt bliver 

genvalgt. 

 

12. Eventuelt. 

Kortblandemaskine 

Her blev drøftet evt. køb af kortblandemaskine. Distriktet har p.t. to maskiner. 

Tak til Irma 
John O.L. takkede Irma Holst Pedersen for det store arbejde gennem 5 år, hun har lagt for 

Bridgen på Fyn gennem sit bestyrelsesarbejde i Distrikt Fyn. Vi glæder os over, Irma stadig 

vil hjælpe. 

Irma takkede også for godt samarbejde og for kurven, hun netop havde fået fra Distrikt Fyn. 

Mere spændende turneringsformer. 

Her efterlyses lidt mere spændende turneringsformer – f.eks. barometerturnering, når 

Distriktet Fyn arrangerer. 

Rød Klub pokal 

Pokalen som vinder af Rød Klub blev overrakt til Morud Bridgeklub. 

 

   Ref. skrevet 2. maj af Inge Lind Sørensen, sekretær. 

   Tilrettet d. 15. maj 2016 


