Bridge Distrikt Fyn

Referat fra bestyrelsesmøde i Distrikt Fyn
Den 2. august 2017 i Bridgehuset Bogensevej kl. 19.00
Deltagere: Jane, Inger, Henrik, Olof, Karen, Mogens,
Afbud: Ingen afbud
Dagsorden
1. Velkommen – Kommentar til dagsorden
Datoen for mødeafholdelse er 2. august.
2. Godkendelse af referat fra sidst
Referatet, der er tilrettet 18.5.17, er godkendt.
3. Turneringer – orientering fra turneringsudvalget og drøftelser – Status
på folder/kalender – Vinoble sponsor ? Gave til Charles –
Administration af sølvpoint.
- Olof har sendt forespørgsel ud til de klubber, der sidste år holdt Grøn
Turnering, om de vil afholde igen.
- Vi beslutter at droppe folderen og i stedet skrive oplysningerne på en
A4 side. Den sendes ud i august.
- Inge og Jane ser på vores skabeloner og optoner Fynsmesterskabet.
- Jane sender invitationer ud til klubhold.
- Jane taler med John Hoppe Dalumvej om igen at være sponsor for
Vinoble. Vi beslutter at vinderne får 8 flasker vin og nr. 2 får 4 flasker
vin – uanset holdets størrelse, da der betales ens indskud for alle
hold. Olof er bestyrelsens kontakt til Irma, der administrerer
Vinobleturneringerne næste år.
- Charles aflønnes som sidste år. Vi sætter pris på de gode historier,
hvor mennesket bag bridgen, træder frem.
4. M-Bridge status og fordeling af opgaver
Vi benytter M-bridge ved alle tilmeldinger (bortset fra Grøn Mester,
Rød Klub og Begynder DM).
5. Ansøgninger om Sølv/Guld point turneringer
Karen administrerer sølv og guld point. Jane sender skemaet til Karen.
6. Økonomi V/ Karen Schade
- Orientering
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Der er ca. 51.000 kr. på kontoen. Karen kontakter Berit vedr.
mellemværende.
- Flytning af midler Sydbank
Karen og Jane arbejder på sagen.
- Telefonpenge (sidste år kr. 200,-):
Det samme i år – udbetales i december sammen med kørselspenge. Vi
indsender eget regnskab til Karen i december.
- Status betaling DM (Gissemann betaling senior)
Betalingerne er kommet ind for DM – Karen er i gang med
opgørelsen. Fyn har flere pladser, end vi kan bruge. Det koster fuld
pris -1000 kr. – for os, at andre distrikters spillere får pladserne tildelt.
7. Klubarrangementer i Distrikt Fyn
Nordfyn har fået tilladelse til afholdelse af Guldturnering.
Fremover giver formanden tilladelse til ansøgende klubber, hvis
afholdelse er problemfrit. Jane informerer DBf om ansøgningen og
orienterer på næstfølgende bestyrelsesmøde.
8. Kurser på Fyn – Der efterspørges kursus i nye Bridgeregler
Distrikt Fyn afholder et kursus i september med gennemgang af de nye
turneringsregler. Jane arrangerer og taler med Jørn Plet.
På næste møde drøftes, om Distrikt Fyn skal afholde kursus i brug af
den nye Bridgecentral.
9. Nyt fra DBf
Jane spørger i forbundet, hvor kortblandemaskiner repareres.
10. Bridge+More søg fonde …
Dameturneringen til DM blev spillet på Bridge+More. Distrikt Fyn har
fået et tilbud. Jane vil forestå ansøgning til diverse fonde for at skaffe
de nødvendige midler. Maskinerne kunne så lejes ud.
11.Næste møde
Tid og sted. Hvem sørger for lidt at spise
Næste møde er fredag. D. 17. nov. kl. 17.00 hos Olof, Egernvænget 136,
5800 Nyborg.
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12.Eventuelt
Distrikt Fyn har indledt samarbejde med senhjerneskadecentret. Inger
Just bliver underviser.
Ref. Inge Lind Sørensen
Tilrettet 7.8. Inge
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