
 
 

Referat fra Generalforsamling i Distrikt Fyn 
Fredag, den 20. april 2018 kl. 19.00. 

Sted: Bridgehuset, Bogensevej 27, 5270 Odense N. 
 

1. Valg af dirigent. 
Efter Jane Norgrens velkomst blev Svend Novrup valgt som dirigent. Han konstaterede, at 
GF var lovligt varslet og indkaldt. 
 

2. Konstatering af stemmetal.  
18 fremmødte klubber med i alt 69 stemmer. I alt deltog lidt over 30 i 
Generalforsamlingen. 
 

3. Formandens beretning. 
Jane Norgrens beretning vil blive lagt under referater på hjemmesiden.  
I beretningen omtales kursusaktiviteten for turneringsledere og turneringstilrettelæggere. 
Den 9. juni afholder Distrikt Fyn klubdag for bestyrelsesmedlemmer og ildsjæle i klubberne.  
 
I denne sæson har vi taget et nyt tilmeldingsværktøj i brug: mbridge.dk/4500. Der har 
været forbavsende få brugere, som ikke har kunnet finde rundt på vores tilmeldingsmodul, 
og det har lettet arbejdsgangen betydeligt. Vi kan kun fra Distriktets side anbefale 
programmet til de klubber, som mangler et værktøj til tilmelding af fx åbent huse, 
sølv/guld turneringer, og det kan også bruges til tilmelding af kommende sæson. 
Programmet er meget billigt at implementere. Det koster kun kr. 400,- det første år 
(dækker oprettelse m.m.) og derefter kr. 200,- i licens de efterfølgende år. 
 
Endelig omtales BC3, der efter klubbens ønske kan tages i brug fra 1. maj. Instruks of 
tilkobling af BC3 udarbejdes til klubberne. For BC2 brugere skulle overgangen være uden 
problemer. Distriktet regner dog med at afholde kursus i BC3, inden alle klubber skal på 
den 1. september. 
Efter at have omtalt de forskellige bridgeaktiviteter afviklet under Distrikt Fyn, blev de 
mange frivillige takket for deres indsats.  
Efterfølgende overrakte Jane Norgren pokal til Langeskov BK for sejren i Rød Klub-
turneringen. 
I Vinoble serierne er Vinoble v. John Hoppe sponsor. 
Resultater: 
Serie 1 nr. 1  Svend Novrups hold 
Serie 1 nr. 2 Inger Justs hold 
Serie 2 nr. 1 Henrik Henriksens hold 
Serie 2 nr. 2 Mette Jørgensens hold 
I den efterfølgende debat var holdningerne mange: 
- Er kurserne for dyre? 
- Brug penge på Bridgens Dag. 



 
 

- Sørg for at få flere medhjælpere til BC3 kurserne – og overvej niveaudeling. Måske skal 
man bruge samme model som ved turneringslederuddannelsen, hvor en medhjælper 
udløses for hver 6. deltager. 

- En påmindelse til klubberne om at spørge i klubbens beliggenhedskommune, om den 
yder tilskud til uddannelse – det gør mange kommuner. 

- Flere klubber efterspørger de indledende runder som en kvalificering til deltagelse i 
Fyns Mesterskaberne. Andre anfører, at problemet var, at de par, der kvalificerede sig 
til deltagelse Fyns Mesterskaberne ikke havde lyst. 

- Andre anfører, at den manglende deltagelse i Fyns Mesterskaberne skyldes, at der nu 
er mange ældre spillere i klubberne, og at disse ikke kan holde til at spille de mange 
spil. 

- Opfordring til at skifte billeder ud på Distrikt Fyns hjemmeside. 
- Ros for mailservice i distriktet – en stor hjælp for klubberne. 
- Vejledning i BC3 er vigtig. 
- Der var tilfredshed med formandens beretning. 

 
4. Meddelelser fra DBf v/Nis Rasmussen. 

- Generel orientering. 
Formand for DBf, Nis Rasmussen, orienterede bl.a. om: 
- at DBf kommer ud med et overskud på 159.000 for regnskabsåret 2017 
- at distrikternes rolle og opgaver har været drøftet på en temadag med distrikterne 
- at Dansk Bridge udkommer digitalt i maj og juni samt fra 1. september afhentes i 
klubben 
- at der gives sponsorat på 200.000 kr. over de næste 2 år fra Fynske Bank til 
Bridgefestivalen, hvor 12-13 % af alle DBf’s medlemmer deltager. 
- at Bridgens dag er sidste søndag i august – den 26.8. Håbet er, at mange klubber vil 
deltage i dagen. Materiale ligger på www.bridgensdag.dk, hvor man kan få ideer og 
hjælp 
- at Hovedbestyrelsen støtter Dansk Skolebridges arbejde 
- at DBf er i færd med at udarbejde standarddokumenter, der kan downloades til 
klubberne, så de er klar til den nye persondatalov træder i kraft 25. maj. 

a) Gennemgang af og evt. afstemning om punkter til DBf´s repræsentantskab. 
Der var fuld enighed om at tilslutte sig HB’s ændringsforslag og forkaste de to andre. 

b) Vejledende afstemning om maksimalt Forbunds-kontingent. 
Der er ingen ændring i kontingentet. 
 

5. Fremlæggelse af årsregnskab. 
Karen Schade fremlagde regnskabet. I regnskabet skal posten nederst: Egenkapital ultimo 
være 101.553,41 kr. og under denne post skal stå: passiver 108.058,24 kr. Regnskabet blev 
godkendt. 
 

6. Fremlæggelse af budget og distriktskontingent for kommende sæson. 
Efter en del drøftelse af, hvad overskuddet skal bruges til, fik Jane Norgren opbakning til 
næste år at overskride budgettet, således at distrikt Fyn kan købe en PC’er, en projektor, 
en printer og nye kort.  

http://www.bridgensdag.dk/


 
 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent næste år – det er på 12 kr. pr. medlem i Distrikt 
Fyn. 
 

7. Forslag fra klubberne, medlemmer eller distriktsbestyrelsen. 
Der er ikke indkommet forslag. 
 

8. Valg af formand.  
Jane Norgren på valg. (Villig til genvalg). 
Jane Norgren blev valgt som formand det kommende år.  
 

9. Valg af menige medlemmer til bestyrelsen.  
Henrik Demant afgår og modtager ikke genvalg. 
Olof Malmros afgår uden for tur og modtager ikke genvalg. 
Mogens Pedersen er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg for 2 år. 
Valg af suppleant. 
Jørgen Langvaad-Madsen (Højby) vælges for 2 år. 
Jørn Plet vælges (Fåborg)for 1 år. 
Mogens Pedersen (Langeland) vælges for 2 år. 
Jørgen Olsen (Nyborg)vælges som suppleant. 
 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår genvalg til hhv. Leise Hemberg 
og Kurt Boysen. 
Leise og Kurt bliver genvalgt. 
 

11. Eventuelt. 
Anne Lauritsen fra Hovedbestyrelsen takkede for det gode samarbejde med formand Jane 
Norgren. Dejligt med en tæt kontakt og at høre om de nye initiativer i distrikt Fyn. 
  
                                                                                                            Ref.: Inge Lind Sørensen 
      Sekretær 
  


