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Referat fra bestyrelsesmøde i Distrikt Fyn 
Den 11. Maj 2017 Kl. 12.00 i Læseforeningen lokaler. (Gerthasvej  4, 5000 Odense C).  

 Karen sørger for mad og lokaler 
Deltagere: Jane Norgren, Inge Lind Sørensen, Olof Malmros, Karen Schade, Henrik Demant, Mogens 

Pedersen. 

Afbud: Ingen. 

 

Dagsorden 

1. Velkommen – evt. bemærkninger til dagsordenen 
Jane bøde velkommen til den nye bestyrelse. Ingen bemærkninger til dagsordenen. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidst 
Referatet blev godkendt og underskrevet. 
 

3. Turneringer 
Aftal møde for tuneringsudvalg.  
Turneringsudvalget består af Olof, Mogens og Henrik. Jane deltager i første møde, der afholdes 
tirsdag, d. 16. maj kl. 19.00 hos Jane, Lærkevej 13, 5620 Glamsbjerg. Vi aftaler, at 
turneringsindskuddet i den kommende sæson udgør 125 kr.  hertil kommer 100 kr. til forplejning 
(frivillig) for at deltage i en Fyns Mesterskabs turnering. Vi laver så regnskab for hver afholdt 
turnering, så vi kan se, om den lavere pris betyder flere deltagere, således at det stadig 
økonomisk ikke giver underskud. Prisen skrives i invitationerne. 
Honorar for at være turneringsleder er 1500 kr. og 500 kr. for at være turneringsansvarlig. 
FM i klubholdturnering afvikles 27. august. Leif Thomsen er turneringsleder og Jane er 
turneringsansvarlig. 
Referat fra Ordinært Kredsmøde i Kreds 4. Jane deltog.  
Jane refererede fra det afholdte møde.  Den 6.-7. jan. afvikles Mellemrække og Oprykningsrække 
Syd i Bridgehuset Odense. Jane booker lokale. 
Implementering af MBridge (søg på mbridge.dk og orienter dig før mødet), der et program, hvor 
man kan styre tilmeldinger mm til turneringer. 
Fra næste sæson bruger vi M.bridge som booking system. Jane opretter Distrikt Fyn.  
Hvem skal vi bede om at udgøre appelkomité?  
Olof spørger Rico Hemberg, Thomas Egedgård og Leif Thomsen. 

 
4. Økonomi 

Orientering. 
Jane får de regnskaber, Jørn Gissemann har fra de foregående år. Jane kontakter Spar Nord med 
henblik på at skifte bank.  
Gaver. 
Vi er enige om gaver for ca. 300 kr. til klubjubilæer og runde fødselsdage i bestyrelsen. Til 
afgående bestyrelsesmedlemmer gives efter anciennitet. Der orienteres i bestyrelsen om givne 
gaver i den forløbne periode. 
Drøftelse af, om vi skal overgå til nyt regnskabsprogram, som DBf’s superkasserer har udviklet og 
giver support til? 
Karen undersøger DBf regnskabsprogram. 
Vi laver hver vores eget kørsels-regneark, der afregnes til jul og ved sæsonslut. 
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Til hvert bestyrelsesmedlem fastsættes telefongodtgørelse til 200 kr., og kørselsgodtgørelsen til 
statens højeste takst.  

 
5. Klubarrangementer i Distrikt Fyn 

Klubdag d. 10 juni: Hvilke opgaver skal løses – og skal vi ringe rundt til klubformændene? 
Bestyrelsen fordeler klubberne mellem os, således at alle klubber kontaktes og informeres om 
Distrikt Fyns nye bestyrelse og klubarrangementet den 10. juni med temaet: ”Fremtiden for de 
fynske bridgeklubber”. 
Svendborg afholder turneringsleder kursus 1 + 2. 
Der er pæn tilmelding. 
Dameklubben Odense får ikke tilladelse til at afholde jubilæums-sølvturnering kun for damer. 
Jane kontakter Inger Just og drøfter nærmere. 
På næste møde drøftes, om vi skal afholde kursus i brug af den nye Bridgecentral og 
bridgemates. 

    
6. Nyt fra DBf og Distrikterne 

Referat fra Repræsentantskabsmøde. 
Jane og Inge fortæller om repræsentantskabsmødet, der forløb med en konstruktiv debat. 
Referatet lægges på Distrikt Fyns hjemmeside. 
Skal vi have mere samarbejde med Sydjylland?  
Jane og Sus Vang drøfter et nærmere indhold, da bestyrelsen er positiv overfor et sådant 
samarbejde. 
 

7. Juniorbridge  
Hvordan støtter vi op om skolebridge og med efterfølgende at fastholde de unge/børnene i 
bridgen? 
Jane kontakter Inger Just, der er den ansvarlige på Fyn. På nogle steder er skolebridge prøvet af. 
Erfaringer er bedst, når eleverne når op i min. 7. klasse.  Forskellige ideer vendes: café med pizza 
og bridge - forældre/bedsteforældre og barn-bridge. Lade de unge spille i en række indtil pausen 
på almindelige klubaftener. 
Vi beder om emnet sættes på til samarbejdsmødet med Sydjylland. – og følger løbende op i 
bestyrelsen. 
 

8. Næste møde  
Tid og sted. Hvem sørger for lidt at spise (forventninger)? 
Næste bestyrelsesmøde er onsdag, d. 2. aug. Kl. 19 på Bogensevej. Jane sørger for en kage el 
lign. Beskeden anretning. 
 

9. Eventuelt 

 
Ref.: Inge l. S. 

Tilrettet 18.5.17 af Inge 
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