DBF – Distrikt Fyn
Referat fra ekstraordinært Bestyrelsesmøde i Distrikt Fyn

d. 23. september 2016 i Bridgehuset
Deltagere: John Oris Larsen, Jane Norgren, Poul V. Hansen, Jørn Gissemann Larsen, Kurt Keilberg
og Inge Lind Sørensen
Afbud fra: Preben Salling, der har meddelt, at han er trådt ud af bestyrelsen.
Dagsorden:
1. Bestyrelsens sammensætning

Herunder ny konstituering.
John starter mødet med at meddele, at Preben Salling har trukket sig fra bestyrelsen, og at
Kurt Keilberg, der er valgt som suppleant, derfor er indkaldt til mødet. Kurt er villig til at
indtræde som fuldgyldigt medlem at bestyrelsen, hvilket den øvrige bestyrelse hilser
velkomment.
Poul V. Hansen vælges som næstformand.
2. Status på folder / Poul Hansen

- Der ønskes en status på, hvor meget der mangler for at folderen kan sendes ud.
- Rettelser af de ansvarlige for de enkelte turneringer.
Ved mødets begyndelse er folderen rettet til. Jane renskriver den og sender til bestyrelsen,
før den sendes ud sammen med næste Nyhedsbrev, som John udarbejder i denne
weekend. Nyhedsbrevet sendes også først ud til bestyrelsen. Når begge dele er justeret på
plads, sendes det af Inge ud på distriktets mail til formænd og øvrige
nyhedsbrevmodtagere.
Deltagerne i kvalifikations-distrikt-turneringer må selv skaffe substitutter, hvis de er
forhindret i at deltage i DM.
Ved begyndelsen af alle turneringsafviklinger orienteres om deltagelse i DM og proceduren
herfor. De kvalificerede par skal umiddelbart efter turneringens afslutning tage stilling til,
om de ønsker at deltage i DM til Bridgefestivalen. Hvis et par, der har accepteret
deltagelse, alligevel bliver forhindret, skal de vide, at de selv skal finde substitutter.
Ovenstående skrives ned sammen med de øvrige informationer til de kvalificerede, så
deltageren får det på skrift med hjem efter turneringen.
Tilretning af vores turneringsreglementer på hjemmesiden.
Jørn forestår rettelserne, således at virkelighed og det skrevne passer sammen.
Vi søger efter et par, der kan deltage i IMP den første weekend i oktober.
Vi drøfter forskellige muligheder, som turneringsudvalget og Jørn går videre med.
Hvordan får vi flere deltagere i Distriktets turneringer?
I forsøget på at få flere deltagere i Distriktets turneringer prøver vi at sænke deltagerprisen
for Åben Par til 100 kr. pr. deltager. Så må bestyrelsen efterfølgende vurdere, om det er en
konstruktiv og økonomisk ansvarlig vej at gå.
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DBF – Distrikt Fyn
Et årligt møde med klubberne sidst i august: Fynsk klubmøde.
Kurt foreslår, at Distrikt Fyn indkalder klubformænd eller en anden fra klubben til et årligt
møde sidst i august. Formålet er at udveksle ideer og fremme deltagelse i Distrikt Fyns
turneringer. Her kan også drøftes ideer til øget medlemstilgang. Bestyrelsens medlemmer
ringer i forvejen til alle klubberne og beder om, at der sendes mindst én repræsentant fra
hver klub. Videre initiativ, formål og program overlades til bestyrelsen, der sidder efter
generalforsamlingen.
Distriktet foranlediger afholdelse af kursus, når den nye bridgecentral er sat op.
Teamkursus for Bestyrelsens medlemmer er aflyst.

3. Eventuelt

Dato for næste bestyrelsesmøde aftales.
Næste møde afholdes tirsdag, d. 17. januar kl. 10 hos Jørn Gissemann, Lærketoften 7, 5881
Skårup.
Referatet udarbejdet af Inge den 25.9.16
Tilrettet 26.9.16.
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