DBF – Distrikt Fyn
Nyhedsbrev nr.30.

Danmarks Bridgeforbund
Nyhedsbrev fra Distrikt Fyn.
Kære læser!
Velkommen til Distrikt Fyns nyhedsbrev nr.30.
Distrikt Fyns ordinære generalforsamling blev fredag den 29. april 2016 afholdt på Havrehed Skole i
Morud, med 35 deltagere fra vores fynske klubber.
På generalforsamlingen valgte Irma Holst Pedersen at stoppe efter mange års godt og solidt
arbejde. Bestyrelsen takkede for dette arbejde.
I stedet for Irma blev Jane Norgren nyvalgt til bestyrelsen.
Vi havde besøg af Ole Raulund fra DBF´s hovedbestyrelse, der blandt andet talte om, at man
fremover vil være mere projektorienteret i DBf’s arbejde. Det største projekt vil være Bridgens Dag.
Et projekt der nu bliver landsdækkende, hvor det året før kun blev afholdt på Fyn. Et andet
interessant indlæg var overvejelser omkring, hvordan pengene fremover skal fordeles mellem elite
og bredde.
På generalforsamlingen blev det vedtaget at støtte en kontingentforhøjelse på 20,00 kroner pr.
medlem om året til DBf.
Herefter blev Distrikt Fyns nye klubkonsulent, Margit Jørgensen, præsenteret. Hun fortalte om det
arbejde, hun skulle i gang med. Margit stiller gerne op, hvis klubberne har brug for hjælp.
I vores kasserers fravær, aflagde Preben Salling såvel regnskabet som budgettet for 2016/2017.
Begge dele blev vedtaget.
Morud Bridgeklub v/ Henrik Demant, fik overrakt pokal som vinder af rød turnering.
Lørdag den 30. april 2016 var der ordinært repræsentantskabsmøde i Danmarks Bridgeforbund. Et
møde med en god beretning fra formanden. Ved fremlæggelse af regnskabet var der som
sædvanlig god debat inden dette kunne vedtages med en kontingentforhøjelse på 20,00 kroner.
Søndag, den 1. maj 2016 blev Prins Henriks Grand Prix afholdt. Denne turnering var kommet i stand
gennem et samarbejde med Aller og Danmarks Bridgeforbund. Dette er en ny måde at nå ud med
bridgebudskabet til en større befolkningsgruppe. Der, hvor denne turnering blev afholdt, er det vort
indtryk, at man har haft stor fornøjelse hermed.
Bridgefestival i Svendborg
I dagene 8. til 17. juli blev der spillet bridge og golf i Svendborg. Mere end 2000 mennesker havde
fundet vejen til Svendborg for at spille bridge og golf. Det var et fantastisk godt og vel organiseret
arrangement. Hvor var det dejligt at se de mange glade mennesker.
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Det er også dejligt at se alle de mange frivillige, der er med til at gøre det til en fornøjelse at være
deltager.
Stort tillykke med et flot arrangement. Det er godt for bridgen på Fyn.
I øvrigt er der i samarbejde med Svendborg Kommune indgået en ny 3 årig aftale med Danmarks
Bridgeforbund. Så det er bare med at komme til Svendborg og spille Bridge.
Bridgens Dag
Bridgens Dag blev afholdt søndag den 28. august 2016 som et landsdækkende arrangement.
Mere end 110 klubber landet over åbnede dørene for nye potentielle spillere/medlemmer. I Distrikt
Fyn var det til mig oplyste fremmøde: 20 i Rudkøbing, 35 i Svendborg, 15 i Faaborg, 11 i Langeskov,
12 i Nyborg og 18 i Bridgehuset Odense.
Turneringer
Turneringsudvalget arbejder på højtryk for at få de sidste brikker til at falde på plads. Den nye plan
forventet udsendt i uge 36/2016.
Invitation til Vinobleserierne er sendt ud til klubformændene. Sidste tilmeldingsfrist er 20.
september til Lars Søgård på Goofiedk@hotmail.com
Afslutning
Der er ikke mange timer til at den nye sæson går i gang. Distriktet ønsker god fornøjelse hermed.
Med venlig hilsen
p.b.v.
John Oris Larsen
distriktsformand
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