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Referat fra bestyrelsesmøde i Distrikt Fyn 
Den 7. Maj 2018 kl. 10.00 - Abildvej 1A, 1. tv., 5700 Svendborg 

 
Den nye bestyrelse: Jane Norgren, Inge Lind Sørensen, Karen Schade, Mogens 

Pedersen, Jørn Plet og Jørgen Langvaad-Madsen (Jørgen Olsen blev på 

generalforsamlingen valgt som suppleant) 

Afbud: Mogens Pedersen 

 

Dagsorden 

1. Velkommen og præsentation 
Jane bød velkommen og præsenterede medlemmerne af bestyrelsen.    
Referatet fra Generalforsamlingen blev godkendt og underskrevet. 
Kommentarer til dagsordenen 
Ingen kommentarer – dog er der et ønske om undervejs at drøfte bestyrelsens 
værdigrundlag. 
 

2. Den nye bestyrelsessammensætning 
- opgavefordeling og konstituering  
Jane Norgren er valgt til formand på generalforsamlingen. 
Næstformand: Jørgen Langvaad-Madsen. 
Kasserer: Karen Schade. 
Sekretær: Inge Lind Sørensen. 
Turneringsleder: Jørn Plet. 
Øvrige medlemmer af turneringsudvalget: Mogens Pedersen, Jørgen Langvaad-
Madsen og i begyndelsen Jane Norgren. 
Hjemmeside: Jane Norgren med hjælp fra Jørn Plet til bl.a. billeder. 
Kursusudbud fra Distrikt Fyn: Jane Norgren.  
Der mangler på hjemmesiden oplysninger om Distrikt Fyns appelkomité – Jane 
kontakter de nuværende medlemmer (Ricco Hemberg, Leif Thomsen og 
Kennet Berg Jensen) og spørger, om de vil fortsætte i udvalget. Jørn Plet 
deltager også. Derefter orienteres på hjemmesiden. 
Jane sørger for Jørn Plet får administrationsrettigheder til Mbridge. 
Dernæst havde vi en længere drøftelse af bestyrelsens opgaver i følge 
vedtægterne og udviklingen i retning af, at distriktet i højere grad skal 
understøtte klubberne. Der er enighed om, at de sædvanlige Fynsmesterskabs-
turneringer og DM kvalifikationsturneringen selvfølgelig skal udbydes. Der er 
også et ønske om at fremme og understøtte bredden og klubberne. Dette 
drøftes videre på næste møde – efter afholdelse af klubdagen den 9. juni. 
- Information til suppleanten. 
Jane orienterede om mail fra bestyrelsens suppleant Jørgen Olsen, hvori 
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Jørgen udtrykker ønsket om at være informeret og evt. deltage i fremtidige 
bestyrelsesmøder. Bestyrelsen beslutter, at Jørgen Olsen tilsendes dagsorden 
og referat, samt inviteres og er velkommen til deltagelse i bestyrelsesmøderne. 
 
 

3. Opsamling fra Generalforsamlingen 
Vores indtryk fra Generalforsamlingen blev drøftet. Der var på 
generalforsamlingen ønsker om, at det skulle være billigere at deltage i 
Distriktets kurser. Da der har været mange deltagere på kurserne udenfor 
vores distrikt, vil det kræve et deltagergebyr for deltagere fra Fynske klubber 
og et andet for deltagere fra resten af landet. 
Vi drøftede dirigentens rolle under generalforsamlingen. 
(Endvidere skal vi huske næste år, at fremlægge et regnskab, der er skrevet 
med større bogstaver og i bedre udskriftskvalitet.) 
 

4. Turneringer 
- Vinoble sponsor 
Vi fortsætter med Vinoble som sponsor. Det er en god aftale. 
- Gaver 
Ingen ændringer. 
- Kalender 
Kalenderen drøftes i turneringsudvalget. 
- Administration af sølvpoint  
Som hidtil. 
- Aftal møde med turneringsudvalget. 
Forslag er 14. eller 25. maj. 
 

5. Km penge + afregning for div. arbejde under distriktet. 
Som hidtil med 1000 kr. for administration af Rød Klub, 800 kr. for seriebridge 
og 500 kr. for hver Fyns Mesterskabs turnering. Der afregnes km-penge til 
bestyrelsens medlemmer, når vi kører for Distrikt Fyn. Høj takst. Vi laver hver 
vores kørselsregnskab og afregner med Karen 2 gange pr. år. Der udbetales 
200 kr. pr. bestyrelsesmedlem til dækning af telefonomkostninger – dog 600 
kr. til formanden. 

 
6. Ansøgninger om Sølv/Guld point turneringer. 

Ingen ansøgninger. 
 

7. Økonomi V/ Karen Schade  
- Orientering 
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I kassen er 712,50 kr. og på kontoen 119.401 kr. 
 

8. Klubdag den 9. juni 2018 
- Bestyrelsens deltagelse og afvikling af klubdagen 
Bestyrelsens medlemmer kan deltage i Klubdagen (navnet skal rettes på 
Mbridge fra distriktsdag til klubdag). 
- Status over tilmeldinger og drøftelse af om vi skal dele distriktet op og ringe 
til klubberne for at ”skubbe på tilmeldingerne” 
Vi fordelte distriktets klubber mellem os, således at alle får en opringning, hvor 
de spørges om deltagelse i Klubdagen den. 9. juni - gerne formand, 
bestyrelsesmedlemmer og andre ildsjæle. Det er gratis. Begrundelse for evt. 
ikke at deltage - er invitationen sendt til bestyrelse m.fl.? Spørg til initiativer i 
forbindelse med Bridgens Dag - der ligger materiale til klubberne nederst på 
dette link:   http://bridgensdag.dk/. Er det stadig samme klubformand? - få 
venligst mail, navn, telefon og klubnavn, hvis der er ny formand. De skal selv 
rette i DBf-Bridgecentral. Husk sidste frist for tilmelding er 22. maj. 
Vi skal være mindst 40 klubdeltagere for at afholde dagen. 
 

9. Kurser på Fyn 
- er der andre i bestyrelsen, der har lyst til at deltage i kursusaktiviteterne. 
Jane fortsætter med at stå for kurserne, men resten af bestyrelsen fungerer 
som sparring for Jane – bl.a. i forhold til kursusafvikling.  
I forbindelse med overgang til BC3, drøftede vi behovet for afholdelse af 
kurser. Men den rent tekniske installering af BC3 på sin PC burde ikke kræve, at 
vi sætter 2 dage af, hvor folk blot kan dukke op og få hjælp til den rent tekniske 
installering.   Jørn P. og sekretariatet samt superbrugerne vil bistå pr. telefon. 
Derimod er der behov for hjælp til betjening af BC3, med fokus på de nye ting. 
Med dette indhold planlægges et kursus. 
 

10.  Nyt fra DBf 
- Referat fra repræsentantskabsmødet. 
Inge orienterede om repræsentantskabsmødet og Jane om mødet i Kredsen. 
 

11.  Ansøgning om tilskud til deltagelse i U13 og U16 turnering – Em i Kroatien. 
Hver af de to ansøgere er bevilget 500 kr. 
 

12.  Næste møde  
Tid og sted. Hvem sørger for lidt at spise 
Næste møde er foreløbig fastsat til 9. august kl. 19.00 i Svendborg Bridgeklub. 
(Alternativt hos Jane). 
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13.  Eventuel    

Distrikt Fyns hjemmeside 

Vi skal opfordre klubberne til på deres hjemmeside at lave link til Distrikt Fyns 

hjemmeside. I mails til klubberne indsættes link til hjemmesiden i stedet for at 

vedhæfte dokumenter. 

Vi aftalte, at sætte hjemmeside og IT på som punkt til næste møde. Jørn P. vil 

gerne bistå vedr. billeder på hjemmesiden. 

På hjemmesiden skal stå, hvem der er Distrikt Fyns superbruger. 

Inge L.S. oplyser DBf om afgåede bestyrelsesmedlemmer og om, hvem der er 

valgt ind i bestyrelsen, således at de kan tilknyttes Distriktsforum.  

Vi skal også på et kommende møde have en drøftelse af, hvad vi gør i forhold 

til den faldende deltagelse i Fynsmesterskabs-turneringerne og DM 

kvalifikationsturneringer. 

     Ref. Inge Lind Sørensen 

Tilrettet 10.5.18 Inge 
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