Formandens beretning 2016 – 2017.
Det har været en sæson med mange udfordringer. Det gælder både på
bestyrelsesniveau og i diverse udvalg.
Jeg skal lige endnu engang gøre opmærksom på at årsagen til vi måtte fremskynde
vores generalforsamling er at bestyrelsen har ønsket en debat af det materiale
som er fremsendt af Hasse Vinter på vegne af 5 klubber i det jyske. Emnet er ”I
Takt Med Tiden” Det er vigtigt for bestyrelsen at få en tilkendegivelse fra Jer, hvad
vores repræsentanter kan fremføre på repræsentantskabsmødet den 29 pril d.å.
Jeg skal henvise til dagsordenens punkt 4 b.
Jeg vil i det efterfølgende redegøre for hvad der er sket i året.

Danmarks Bridgeforbund.
Her blev der afholdt repræsentantskabsmøde lørdag den 30. april 2016 med Inge
Lind og jeg selv som deltagere.
Der er fremsendt referat fra mødet. Jeg vil dog lige sige at det selvfølgelig var
økonomien der blev spurgt ind til. Der ønskes mere gennemsigtighed på de
enkelte poster. Her må vi give anerkendelse til vores formand, Nis Rasmussen for
at have forbedret dette, hvilket kom til udtryk på Midtvejsmødet i december
måned 2016. Der var endvidere utilfredshed med Bridgecentralen. Her havde man
oplevet mange udfald/direkte nedbrud. Det er derfor blevet besluttet at der
arbejdes med en modernisering af Bridge Centralen. Det kan oplyse at
omkostningerne foreløbig er ca. 530.000 kroner. Det oplyses, at det går fremad.
Medlemstal pr. 31. december 2016.
DBF har opgjort medlemstal til på landsplan: 26297 mod 25925 året før. Et betyder
en fremgang på 372.
På Fyn er vi i 2016: 2577 mod 2566 året før. En beskeden fremgang på 11 personer.

Ny direktør.
Pr. 1. januar i år blev Charlotte Fuglsang ansat som ny direktør for DBF. Hun
overtog hvervet efter Flemming Bøgh-Sørensen. Vi ønsker Charlotte tillykke og
held og lykke med jobbet.

Skoleprojektet med Morten Bilde som tovholder er i klar fremdrift og man har
fra DBF´s side ønsket at fremme dette projekt.
Herunder kan jeg fortælle at man på Fyn også har sat turbo på idet Morten Bilde
har været ude på skoler og introducere projektet. Jeg er bekendt med at blandt
andet Højby, Morud har haft besøg af Morten. Jeg er overbevist om, at flere
kommer til
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Vi har også en U26- komite.
Her er vi også godt repræsenteret på Fyn idet Jane Norgren, Julie Hald Nielsen og
Claus Lund er med her. Yderligere deltager er Birgitte Capion Nielsen
Vi må heller ikke glemme de Junior camps der arrangeres for de unge mennesker.
De må være med til at gi´ et sammenhold og måske udvikle nye bridgespillere.
Det vil være dejligt for vores klubber, hvis alle projekter vil give resultater.

Klubkonsulent.
Som I alle måske husker så fik ved sidste generalforsamling hilst på vores
nyudnævnte klubkonsulent, Margit Jørgensen, Middelfart.
Ordningen varede imidlertid ikke så længe, idet man fra DBF´s side valgte at
nedlægge ordningen. I stedet har man så lagt opgaverne over til Breddeudvalget.
Her med SUS Vang som formand.

Bridgefestivallen i Svendborg i juli 2016.
Så gjorde Svendborg det i gen. Denne gang med mere en 2000 glade
Bridgespillere. Mange frivillige lagde deres arbejdskraft i de dage arrangementet
stod på til glæde og gavn for alle os spillere. Der skal lyde en kæmpe stor tak til
Svendborg for deres indsats.

Kreds 4.
Vi er med i dette samarbejde omkring jysk Fynsk turnering.
Jeg er af den opfattelse, at der ikke er stor interesse for at være med i disse
turneringer. Der har også i år været en del problemer med afvikling af
turneringerne. Så har der været klaget over forplejningen. Det må vores
kommende repræsentant i Kredsen tage fat om. Man kunne måske tilbyde sig på
Fyn.
Der er udarbejdet et forslag til ny struktur for afvikling af Kredsturneringen (Lars
Andersen). Materialet er drøftet på et Bestyrelsesmøde. Der var enighed om at vi
skulle fortsætte som hidtil.

Jubilæer.
Distriktet vil gerne sige tillykke til Bridgeklubben af 1936 med de 90 år og Odense
Bridgeklub der blev 80 år. Held og lykke med fremtiden.
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Turneringer i distriktet.
Tu – udvalget arbejdede meget intenst med at få et program udarbejdet. Mange
datoer skulle falde på plads. Vi fik lavet et godt produkt. Efter arbejdet var færdigt
trak Preben Salling sig fra bestyrelsen, hvilket jeg beklager.
Det er nok vigtigt fremover at se på hvilke datoer der arrangeres turneringer både
lokalt og på landsplan, så de ikke overlapper hinanden.
Ved afviklingen af vores planlagte turneringer har vi manglet tilmeldinger. Lad mig
bare nævne at i damepar var der 4 tilmeldinger og en aflysning var nærliggende.
Havde vi gjort det så kunne vi ikke levere fynboer til Festivalen. Det lykkedes så
alligevel at afvikle turneringen. Tak til Jane for ihærdigt arbejde.
I øvrigt var det Jane der vandt sammen Sus Vang.
Rød klub blev afviklet over 5 spillerunder. Tak til spillesteder og klubber der
stillede sig til rådighed. Det blev en god og sjov og spændende turnering med
Bridge 80 som vinder.
Mix-par blev vundet af Susanne Buus Thomsen og Claus Lund.
Senior-par vandtes af Jørn Gissemann Larsen og Knud Dejgaard.
Klubhold vandtes af Søren Rasmussen, Rico Hemberg, Anitta Buus Thomsen og
Jesper Buus Thomsen.
Den landsdækkende handicap turnering ser ud til at være en succes med mange
glade spillere ligesom der også er kommet gang i DM for begyndere. Antal
deltagere i Handicap turneringen var 146 par og DM for begyndere, her var der
156 par tilmeldt. Flot.
Begge turneringer blev afviklet i henholdsvis Svendborg og Odense.
Vi kan også nævne Prins Henriks Cup, som også var et landsdækkende
arrangement med DBF som initiativtager.
Vinoble-serierne, der er sponseret af John Hoppe, Vinoble.
Her har vi spillet serie 1 og serie 2. Det er kun serie 2, der er færdigspillet
med Irma Holst Pedersen, Birthe Hansen, Lise Andersen og Hanne Thaysen, alle fra
Odense Damebridgeklub som vinder.
Serie 1 færdigspilles den 22. april 2017.
Der skal her lyde en stor tak til Lars Søgaard fordi han sagde JA til at overtage
ansvaret for afvikling at turneringen.
Grøn Mester blev afviklet med finale i Læseforeningens lokaler.

Bridgens Dag.
Arrangementet var landsdækkende og DBF var meget engageret i dagen.100
klubber viste interesse for arrangementet. Mit indtryk er, at man her på Fyn havde
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en god dag. Nu håber vi blot, at flere klubber har fået lyst til at være med næste
gang. Her på Fyn holdt følgende klubber åbent hus: BK51, Faaborg, Langeland BK,
Langeskov BK, Læseforeningen, Odense, Middelfart BK, Nyborg BK, Svendborg BK,
Bridgehuset, Odense.
I februar måned d. å. inviterede DBF til et opfølgningsmøde Det blev afholdt i
Svendborg den 6. marts d.å. Mødet var godt. DBF har besluttet ikke at afholde
Bridgens Dag hvert år.
Samtidig var vi i Odense så heldige at kunne afvikle Fynsmesterskabet for
klubhold.
Det skal også nævnes at Radio Fyn var positive overfor projektet, og inviterede os i
studiet.

Åbent hus arrangementer.
Der er efterhånden mange klubber, der har fået lyst til at arrangere Åbent hus.
Flere steder var de røde lygter tændt. Herligt. Pressen har været rigtig flittig til at
skrive om disse turneringer.

Distriktets hjemmeside.
Vi prøver hele tiden at forbedre vores hjemmeside. Derfor vil vi gerne opfordre de
enkelte klubber til at komme med ideer hertil. Det skulle gerne blive her vi finder
nyhederne fra vort distrikt m.m.

Generelt.
Som det fremgår af medlemstallet med 11 flere spillere, er spørgsmålet, hvordan
ser fremtiden ud med bridgen på Fyn. Jeg hører, at flere klubber mister
medlemmer, og vi måtte også tage afsked med Nr. Søby Bridgeklub, der gik ind på
grund af manglende medlemmer.
Et andet godt emne kunne være samarbejdet mellem distriktet og klubberne bør
diskuteres.
Derfor har vi også taget initeritiv til et at lave et arrangement som vi havde i 2014,
hvor alle klubber inviteres til at deltage. DBF bør selvfølgelig også inviteres. Dato
meldes ud senere.
Bestyrelsen har i enighed tildelt DBF´s æresnål til Niels Lønborg, Assens for han
mange års arbejde for bridgen på Fyn og som formand for Assens Bridgeklub.
Tillykke endnu engang. Nålen blev udleveret på en spilleaften i september.

Tak til pressen.
Jeg vil hermed gerne sige en stor tak til Jens Otto Pedersen alias ”Charles” for det
store samarbejde der ikke alene for Distriktet, men også for vores øvrige klubber.

Afslutning
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Det er ikke nogen hemmelighed at kemien i bestyrelsen ikke har været optimal.
Ud over Preben Sallings afgang, så har senest Poul V. Hansen også meldt fra. Det
betyder, at de to tilbageværende bestyrelsesmedlemmer, Inge Lind Sørensen og
Jane Norgren nu får mulighed for at sætte deres eget hold.
Herfra skal lyde et held og lykke med opgaven og det fremtidige arbejde for
bridgen på Fyn.
Jeg vil slutte af med velment tak til bestyrelsen for årets arbejdsindsats.

John Oris Larsen
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