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Referat fra Bestyrelsesmøde i Distrikt Fyn    

d. 21. marts 2017 i Læseforeningen, Gerthasvej i Odense 
Deltagere: John Oris Larsen, Jane Norgren, Poul V. Hansen, Jørn Gissemann Larsen, Kurt Keilberg 
og Inge Lind Sørensen 
 
Inden mødets start blev der enighed om at udvide den fremsendte dagsorden, således at det 
berammede bestyrelsesmøde den 24. marts aflyses. 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 
Referatet fra bestyrelsesmødet den 17. januar 2017 er godkendt. 
 

2. I takt med tiden 
Vi skal drøfte det materiale, der er fremsendt af Aadal Bridgeklub samt et eventuelt oplæg til 
besvarelse. 
Vi finder det nødvendigt at flytte datoen for generalforsamlingens afholdelse frem, således at en 
debat om de tre rejste spørgsmål kan klæde Distrikt Fyns repræsentanter på til DBf’s 
Repræsentantskabsmøde. Vi orienterer torsdag klubberne i en mail om flytning af datoen for 
generalforsamlingens afholdelse til 21. april i Bridgehuset, Bogensevej i Odense kl. 19.00. Vi 
opfordrer i mailen klubformændene til inden generalforsamlingen med deres bestyrelse at have 
drøftet De 5 jyske klubbers rejste spørgsmål.  
Jane svarer på henvendelse fra Ole Randrup. 
 

3. Distriktets kommende generalforsamling 
Der skal træffes beslutning om dato for afholdelse af vores kommende generalforsamling samt om 
udsendelse af dagsorden. 
Generalforsamlingen afholdes fredag, d. 21. april kl. 19.00 i Bridgehuset på Bogensevej i Odense. 
Bestyrelsen mødes kl. 17.30 med dirigenten og repræsentanter fra DBf samt de opstillede 
bestyrelsemedlemmer. 
Inge sender indkaldelse ud på mail torsdag, d. 23. marts. 
John taler med Thomas Egedgård om at stille op til valg af dirigent. 
Valg:  
John Oris Larsen afgår som formand. Bestyrelsen indstiller Jane Norgren som formand. 
På valg er: 
Poul V. Hansen (villig til genvalg) 
Inge Lind Sørensen (villig til genvalg) 
Fra bestyrelsen afgår: 
Jørn Gissemann Larsen ønsker at udtræde af bestyrelsen. 

Preben Salling er udtrådt af bestyrelsen i den forløbne periode. Kurt Keilberg indtrådt efter 
Preben. Kurt ønsker ikke at fortsætte. 
Bestyrelsen foreslår følgende nye bestyrelsesmedlemmer: 
Karen Schade, Mogens Pedersen og Henrik Demant. 
Poul taler med mulige suppleantemner. 
John klargør dagsorden til generalforsamlingen – Inge sender den ud i rette tid og Jane kopierer til 
generalforsamlingen. 
Kurt fremlægger regnskabet. John skriver beretningen. 
John aftaler med Bridgehuset servering af øl, vand, kaffe og sandwich. 
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Jane orienterer DBf om flytningen af generalforsamlingen. 
Efter generalforsamlingen samles den nye bestyrelse og holder konstituerende møde samt udpeger 
repræsentanter til DBf’s repræsentantskabsmøde. 
 

4. Status på turneringer / turneringsudvalget 
a. Distriktsturneringer 
Rød Klub er afviklet fint. 
Mixpar: Blev afviklet i Læseforeningen som Barometerturnering med 16 deltagende par. 
Det var en vellykket barometerturnering; men flere af deltagerne gav efterfølgende udtryk 
for, at pladsen var lidt trang. 
Pæn tilmelding til Handicapturnering og DM for begyndere. 
Klubhold: John laver invitationen. Skal snarest sendes ud. 
 

5. Økonomi v Jørn Gissemann Larsen 
Status på økonomi 
Det ser ud til, vi kan holde budgettet. 
Da regnskabet skal afsluttes, er det sidste frist for aflevering af diverse bilag til Jørn. 

6. Aktuelle emner 

a. Klub / organisationsdag for fynske klubber:  
Fremtiden for de fynske bridgeklubber? 
Hvor er vi på vej hen?  
Hvor vil vi hen? 
Klubberne i Distrikt Fyn inviteres til klubdag lørdag, den 10. juni kl. 13 med 
efterfølgende aftensmad og bridgespil. Jane og Inge går videre med programoplæg. 
Inge taler med Charlotte Fuglsang og Jane med Morten Bille. Der afsættes 8000 kr. i 
budgettet til denne dag. Poul taler med Anders i Bridgehuset, hvor arrangementet 
afholdes. 
 

b. CVR har John afleveret i banken. 
 

7. Næste møde 
Næste møde er aftalt til efter generalforsamlingen d. 21. april.  
 

8. Eventuelt 
DBf foreslår Organisationsdag lørdag, d. 11. nov. kl. 10-18 med efterfølgende middag og 
Midtvejsmøde søndag, d. 12. nov. kl. 9-13. 
Jane bevilges køb af program, så hun selv kan lægge billeder på hjemmesiden. 
 
       Referatet udarbejdet af Inge den 22. marts 2017 
                                                                          Tilrettet 24. og 25. marts af Inge 


