DBF – Distrikt Fyn
Referat fra Bestyrelsesmøde i Distrikt Fyn
d. 17. januar 2017 i Skårup
Deltagere: Jane Norgren, Poul V. Hansen, Jørn Gissemann Larsen, Kurt Keilberg og Inge Lind
Sørensen
Afbud fra: John Oris Larsen
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt.
2. Godkendelse af referat

Referatet fra bestyrelsesmødet den 16. juni, 12. august 2016 til godkendelse.
Referat fra bestyrelsesmødet den 16. juni, 12. august og 23. september er godkendt.
3. Status på turneringer / turneringsudvalget

a. Distriktsturneringer
Jane skriver ud til de klubber, der har afholdt Grøn Mester, at hun sørger for at tildele
sølvpoint – ligesom i Sønderjylland.
Rød Klub kører fint.
Damepar: Jane rykker evt. emner.
Seniorpar: Kurt K. kontakter John.
Mixpar: Leif Thomsen er turneringsleder. Afvikles i Svendborg Bridgeklub, der sørger for
frokost.
Åben Par: Poul tager sig af det.
b. Kreds 4- turneringer, hvor der foreligger forslag om ny holdstruktur (jf. også pkt. 6)
Distrikt Fyn er ikke umiddelbart interesseret i, at få ændret strukturen. Vi foretrækker den
gamle struktur. Hvis 8-10 fynske hold er interesseret i at spille, så arrangerer vi en
indledende turnering. Ved færre par kan den indledende runde afvikles privat.
Jørn udarbejder beskrivelse vedr. oprykningsrækken, som Jane lægger på Hjemmesiden.

4. Status på de øvrige distriktsturneringer / turneringsudvalget

Herunder klubbernes manglende tilmeldinger / interesse.
Her henvises til pkt. 6.
5. Økonomi v Jørn Gissemann Larsen

a. Regnskab for klubhold.
Kurt K. rykker for det.
b. Regnskab for Grøn Mester.
Alt på plads. Det balancerer fint.
c. Orientering om CVR-registrering
Distriktet har fået et CVR-nummer. Kurt K. tager hånd om aflevering af underskrevet liste.
d. Status på økonomi
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Det ser ud til, vi kan holde budgettet.
Indestående i Sydbank kr. 2.400 og i Danske Bank kr. 62.453.
6. Aktuelle emner

a. Jule/nytårbreve v. Inge Lind Sørensen.
Det er formanden, der sender Nyhedsbreve ud. Breve fra andre hedder orientering
eller info.
b. Tildeling af sølvpoint i indledende Grøn Mester v. Inge Lind Sørensen.
Blev behandles under pkt. 3.
c. Drøftelse af turneringsstruktur i Kreds 4- Oplæg v. Poul Hansen – og
spørgeskemabesvarelse
Punktet blev behandlet under 3b.
d. Klub / organisationsdag for fynske klubber v. Jane Norgren
Efter en længere drøftelse af hvordan, vi kan få fremmet bridgelivet i Distrikt Fyn,
blev vi enige om, at invitere klubberne i Distrikt Fyn til klubdag lørdag den 10. juni
kl. 10-17. Jane og Inge laver programoplæg til næste møde, hvor det drøftes.
e. Opsamling fra Bridgens Dag den 28. august 2016 v. John Oris
Udmeldingen fra DBf er, at en landsdækkende Bridgens Dag holdes hvert andet år.
f. Orientering fra DBf’s midtvejsmøde i Svendborg d. 3. dec. 2017.
Jane orienterede. Der var bl.a. fremført forslag om ændret kontingent; men da den
almindelige holdning er, at det vil blive dyrere for klubberne, vandt forslaget ikke
fremme.
7. Drøftelse af kommende bestyrelse

Vi drøftede forslag til nye bestyrelsesmedlemmer.
Generalforsamlingen er torsdag, d. 4. maj. Jane tjekker, om Bridgehuset er reserveret.
Formanden indkalder til generalforsamlingen.
8. Næste møde

Næste møde er aftalt til fredag, d. 24. marts kl. 10 i Bridgehuset.
9. Eventuelt

Klager vedr. fortæring
Fra spillere, der deltog i Divisionsweekenden er der fremført klager over fortæringen. Jane
kontakter DBf, så vi ved, hvem der havde påtaget sig at sørge for fortæring.
Referatet udarbejdet af Inge den 19. jan. 2017
Tilrettet d. 20. jan. 2017
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