Bridge Distrikt Fyn

Referat fra bestyrelsesmøde i Distrikt Fyn
Den 1. december 2017 hos Olof Egernvænget 136, 5800 Nyborg Kl. 17:00
Deltagere: Jane, Inge, Henrik, Olof, Karen
Afbud: Mogens
Dagsorden
1. Velkommen – Kommentarer til dagsorden
Ingen kommentarer.
2. Godkendelse af referat fra sidst
Referatet er godkendt.
3. Orientering om Midtvejsmødet
Referatet er vedhæftet som bilag.
Jane og Inge orienterede om midtvejsmødet og situationen i sekretariatet. En
nødvendig nyorganisering har taget sin begyndelse. Hovedbestyrelsen og
Distriktsbestyrelserne mødes den 11. marts for at drøfte Distrikternes
fremtidige arbejdsopgaver. Derfor flyttes Mix-par til lørdag, d. 10. marts.
Der er sendt Nyhedsbrev ud fra DBf til alle klubber.
4. Turneringer
– Orientering fra turneringsudvalget og drøftelser
Deltagerne skal huske at tage referat på Turneringsledermøderne.
– Status på turneringsleder til FM
Vi aftaler fremover forud for turneringsstart, at lave én samlet henvendelse til
mulige turneringslederemner, der kan byde ind på de enkelte turneringer.
Turneringsudvalget sætter derudfra turneringslederne på til alle turneringerne.
– Hvordan går det med at bruge Mbridge ?
Det går fint.
- Status på Grøn/Rød Mester
Vi skal være skarpere i invitationen til deltagelse i Rød Klub, da der har været
uklarhed om, hvor mange en klub kan deltage med. Afgørende er, at klubben
deltager med samme antal par på alle spilledage.
Grøn mester er afviklet i Ringe og Svendborg. Vi drøftede, om man i stedet for
etuifarve skulle anvende handicap til disse turneringer. Ingen afklaring.
Vi drøftede reglerne for udlevering af Sølvpoint i Grøn Mester og Rød Klub
turneringerne. Jane kontakter DBf.
- Vinobleserierne
De afvikles stille og roligt. Vi drøftede, om denne turnering næste år skal lægges ind
i Bridgecentralen.
- Seniorpar er aflyst på grund af for få tilmeldte. Distriktet betaler således ikke en
del af deltagerprisen for par, der deltager i DM for Seniorpar.
12 deltagende par i de åbne Fynsmesterskabs-turneringer (seniorpar og damepar)
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er minimum, hvis det økonomisk skal hænge sammen.
5. Ansøgninger om Sølv/Guld point turneringer
Langelands Bridgeklub har fået Distriktets Godkendelse til at afholde Guld- eller
sølvturnering den 14. april. DBf giver den endelige godkendelse. Langeland har
forespurgt, om Distriktet kan flytte Åben Par turneringen. Dette kan ikke lade sig
gøre.
6. Økonomi V/ Karen Schade
- Orientering
Indestående er 37.000 kr. og 28.000 kr. er på vej fra DBf (kontingent).
- Flytning af midler fra Sydbank
De midler, der er investeret i aktier i Danske Bank, flyttes til Sydbank ved gunstig
kurs.
Vi drøftede procedure ved udbetaling og aftalte, at der dobbelttjekkes.
- Besked til Karen om tilskrivning af sølvpoint
Husk at give besked til Distrikt Fyns kasserer Karen, når der tilskrives sølvpoint.
7. Kurser på Fyn: afholdte og planlagte
-Turneringsleder kursus Modul 1, 2 og 3
I modul 1 og 2 var 12 deltagere og i modul 3 var 8.
-Turneringsafviklingskursus
Der er ønske om, at Distriktet afholder turneringsafviklingskursus.
- Bridgecentralen/bridgemates
Vi afventer, at alle klubber er koblet på det nye system.
8. Bridgens dag 2018
En drøftelse af, hvordan vi i Distrikt Fyn støtter klubberne i deres bestræbelser på
at få kursister.
Bridgens Dag afholdes sidste søndag i august. På generalforsamlingen drøftes,
hvordan vi kan hjælpe hinanden i klubberne og distriktet med at bruge Bridgens
Dag, således, at vi får etableret undervisning flere steder på Fyn.
Vi drøftede, hvor der pt er undervisning og tror, følgende klubber underviser:
Morud, Nyborg, Langeskov, Odense, Svendborg Bridgeklub, Svendborg
Bridgecenterklub, Middelfart, Fåborg og Langeland.
I næste mail til klubformændene vil vi opfordre til lige at melde tilbage til os, om
der finder undervisning sted og i hvilket omfang – samt give besked til DBf.
9. Organisationsdag for Distrikter den 11. marts 2018
En drøftelse af, hvordan vi ser distrikterne rolle i samspillet mellem klubberne og
DBf.
Allerede nu kan vi gøre os tanker om Distrikternes rolle i samspillet mellem
klubberne og DBf. Det vil være vigtigt, så mange af os som muligt deltager i
organisationsdagen den 11. marts, der formodentlig holdes på Fyn.
Emner vi gerne vil have med:
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- tildeling af sølvpoint i Grøn Mester og Rød Klub
- regler for rækkeinddeling til Klubsølv. Er det styrkeopdelte rækker eller lige
stærke rækker?
10. Næste møde
Tid og sted. Hvem sørger for lidt at spise
Næste møde for hele bestyrelsen er fredag, d. 23. marts kl. 12 i Bridgehuset,
Bogensevej. Jane reserverer lokale og sørger for lidt at spise.
Næste møde for turneringsudvalget og Jane er aftalt til fredag, d. 23. feb. Kl. 17
hos Olaf, Egernvænget 136 i Nyborg. Husk at tage referat.
11. Eventuelt
Husk at sende kørselspengelister til Karen i år – med kontonummer, formål,
dato, fra/til og beløb.
Ref. Inge Lind Sørensen
Ændret 6.12.17 Inge
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