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Referat fra bestyrelsesmøde i Distrikt Fyn 
Den 7. februar 2019 Kl. 10:00 - Abildvej 1A 5700 Svendborg 

 
Deltagere: Jane, Inger, Karen, Mogens, Jørn, Jørgen L-M og Jørgen Olsen. 

Afbud: 

 

Dagsorden 

1. Velkommen – Kommentar til dagsorden 
Ingen kommentarer. 
 

2. Godkendelse af og opfølgning af referat fra sidst 
Referatet godkendt. Opfølgning tages under pkt. 3. 

 

3. Turneringsudvalget: Rød klub, Serie 1 m.m – næste sæson ? 
Rød Klub 
Den turneringsansvarlige i klubben og Distriktets ansvarlige skal 
umiddelbart efter hver turnering tjekke om alt er i orden bl.a. vedr. 
handicaptildelingen. Det er også en god idé i forvejen at have snakket 
med den klubansvarlige turneringsleder om dette. Jørgen L-M går 
reglementet igennem og tilretter evt. 
Vinoble-seriebridge 
Jane og Mogens laver oplæg til ændring af reglementet. Mogens tager 
over på Vinoble turneringen næste år. 
Grøn Mester 
Vi havde en drøftelse af, at Grøn Turnering bl.a. er nye spilleres 
mulighed for at deltage i en turnering udenfor egen klub tidligt efter 
deres undervisningsforløb. Her oplever de mulighed for 
sølvpointtildeling. Vi besluttede derfor at forsøge at videreføre Grøn 
turnering som hidtil. Det vil være godt at tage kontakt til de klubber, 
der har undervisning og opfordre deres nye medlemmer til at deltage i 
Grøn Turnering. 
Sølvpoint 
Det er vigtigt i alle sølvpointturneringer at skrive ommulighed for at 
vinde sølvpoint. Også til Vinobleturneringen. 
Antal deltagere mm i FM-finaler 
Det besluttes, at man gennemfører FM Dame og Senior par ved 12 
deltagende par, da det også sportsligt er et ok antal. 
Er der færre par der ønsker at deltage i FM end vi har pladser til ved 
DM afvikles FM kun med 12 par eller flere og DM pladserne fyldes op 
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med de tilmeldte par. Vedr. distriktets betaling for pladser til DM: Vi 
betaler stadig 1/2 indskud for fynske spiller, og gør der udover, hvis 
muligt, en god forretning. 
Mogens retter seniorbridge til 12 par. 
Mogens og Jane går alle reglementer igennem og tilretter. 
 

4. BC3 – Kursus og status på superbruger 
Velkommen til Henrik Helle fra Assens som ny superbruger på Fyn. 
Jørn og Jane laver invitation til BC3 kursus for begyndere, hvor 
deltagerne kun selv skal betale for maden. Jørn er underviser og 
inviterer hjælpere med: Henrik Helle, Dirch, Jane, Mogens… 

 
5. Ansøgninger om Sølv/Guld point turneringer 

Til minde om prins Henrik afholder Odense Bridgehus Guldturnering 
den 31. marts. Langeskov BK og Nyborg afholder Guldturnering i 
Langeskov den 5. maj. 
 

6. Økonomi V/ Karen Schade  
Distriktet ser ud til at have færre indtægter end sidste år og flere 
udgifter bl.a. p.g.a. nyanskaffelser. Vi skal sætte penge af på regnskabet 
til køb af kortblandemaskine. 
Vi drøftede en reduceret pris til visse kurser, Distriktet udbyder – og 
besluttede at prisen fremover er 200 kr. for deltagere fra klubber i 
Distrikt Fyn og 400 for andre. 
 

7. Generalforsamling, punkter m.m 
Karen og Inge stopper i bestyrelsen, så vi skal finde en sekretær og en 
kasserer. Bestyrelsen foreslår Jørgen Olsen som dirigent til Gf. Karen vil 
gerne være revisorsuppleant. Jørgen L-M er ikke uvilling til at overtage 
kassererposten, hvis han stadig kan have ansvar for Grøn Mester og 
Rød Klub. 
Bestyrelsen mødes kl. 17 – Jane bestiller mad til bestyrelsen samt 
repræsentanten fra Hovedbestyrelsen og bestiller noget til kaffen om 
aftenen til deltagerne i generalforsamlingen. Vi hyrer hjælp i køkkenet. 
Jane og Inge deltager i repræsentantskabsmødet i Nyborg dagen efter. 
Inge tager referat fra Generalforsamlingen. 
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8. Tilretning af website – regler m.m 
Jane og Mogens tilretter. 
 

9. Nyt fra DBf og andre udvalg 
Jørn og Jane orienterede. 
 

10. Næste møde  
Tid og sted. Hvem sørger for lidt at spise? 
Næste møde holdes umiddelbart efter generalforsamlingen. 
Turneringsudvalget aftaler nyt møde efter Gf. 
 

11. Eventuelt 

Pokal for Rød Klub sørger Jørgen L-M for at få klar med gravering til Gf. 

Mix-par. Vi har 11 pladser til DM. Helle Rasmussen og Jan Petersen får 

efter besked fra DBf en plads til DM uden at deltage i FM Mix-par. De 

betaler selv. 

Betaling for deltagelse. Det vedtages, at en uge efter tilmeldingsfristen 

til FM-turneringen skal der betales, da vi så undgår tilbagebetalinger, 

hvis vi må aflyse FM. 

 

Ref.: Inge L.S. 

Tilrettet 9.2.19 Inge 

Tilrettet 10.2. 19 Inge 

Tilrettet 12.2.19 Inge 
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