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  Referat fra Bestyrelsesmøde i Distrikt Fyn 

d. 16. juni 2016 i Bridgehuset 
 
Deltagere: John Oris Larsen, Jane Norgren, Poul V. Hansen, Jørn Gissemann Larsen, Kurt Keilberg 
og Inge Lind Sørensen. 
Afbud fra: Preben Salling 
 

Dagsorden: 

Punkt 1:  Godkendelse af referat.  
Referat fra bestyrelsesmødet den 20. maj 2016 til godkendelse. 
Referatet udskrevet den 23. maj er godkendt. 

Punkt 2: Kommende arbejdsopgaver. 
Status på de opgaver, der blev delligeret ud til udvalg/ enkelt personer. 
Jane har tilrettet hjemmesiden. 
Appelkomiteen med Ricco Hemberg, Thomas Egedgård og Leif W. Thomsen er på 
plads. 
Indenfor en uge laver John udkast til Nyhedsbrev, der sendes til bestyrelsen, 
hvorefter det tilrettes og sendes ud af Inge. Jane lægger på hjemmesiden. 
Kortblandemaskinerne lejes ud til DBf på Bridgefestivalen. John snakker med Claus 
om kontrakten og servicering. 

Punkt 3: Sponsoraftale med Vinoble.  
 Poul V. Hansen og John Oris har været til møde med indehaver John Hoppe. 
 Der vil blive givet et referat fra mødet. 

 Vinoble forærer 36 flasker vin til seriebridgevindere.  

Vi drøftede dernæst muligheden for gavekort i stedet for flasker.  

John og Poul snakker med Vinoble. 

 

Punkt 4: Økonomi v Jørn Gissemann Larsen. 

a. Flytning af konto fra Sydbank til Danske Bank. Her skal vi bede bestyrelsen om at 
medbringe kopi af pas og sygesikringsbevis til Jørn. 
John og Jørn arbejder videre med flytning af konto.  

b. Generel status på økonomien. Herunder status på prokura til Preben og Jane. 
OK. Der er 55.000 kr. på kontoen; men endnu ikke betalt til Bridgefestival. 

Punkt 5: Turneringer. 
a. Poul V. Hansen giver en status fra møde i TU- udvalget vedrørende planlægning af 
kommende sæson. 
Udvalget udleverede første udkast til turneringsafvikling. Planen færdiggøres til vores 
næste bestyrelsesmøde. Jørn og Preben laver den lille folder med alle turneringerne 
på. 
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b. Status på afvikling af turneringer afholdt i den forgangne sæson.  
Alt er afviklet. Der er dog problemer med, at flere melder fra til deltagelse i DM, så 
nye par skal findes. Måske er det for dyrt at deltage. Bestyrelsen vil senere drøfte, 
om man skal stille forslag til midtvejsmødet/repræsentantskabsmødet om at sænke 
både prisen og størrelsen på præmierne. 

c. Hvem skal være ansvarlig for Vinoble - turneringen fremover. Forslag ønskes. 
Lars Søgård Hansen bliver ansvarlig for Vinobleserierne. Han er uddannet 
turneringsleder. 

d. Arrangement for Vinoble vinderne fra 2015/2016. Forslag fra Poul V. Hansen og 
John Oris. 

Vi får sendt flaskerne med til de respektive klubber, så vinderne kan få præmierne 
overrakt på en klubaften – og vi tager billeder af vinderne til Distriktets hjemmeside 
og Facebook. Der uddeles 3 flasker til hver enkelt af vinderne i de to serier, 2 flasker 
til nr. 2 og i serie 1 gives 1 flaske til 3. pladsen. John skriver i Nyhedsbrevet, hvem der 
vandt. 

e. Guld- og Sølvturneringer. 
Inge Lind ønsker en opsamling på, hvilke aftaler der er indgået d.d. 
Inge Lind ansøger om tilladelse til, at Svendborg Bridgeklub afholder sølvturneringen 
Sydbank Cup søndag den 29. januar 2017. 
Nordfyn afholder Guldturnering den 12. nov. 2016. 
B36 afholder sølvturnering den 1-2. oktober. 
Svendborg Bridgeklub afholder sølvturneringen Sydbank Cup den 29. januar 2017. 

f. Jane Norgren ønsker følgende til behandling: 
Mail disciplin. 
Vi blev enige om hurtigt at svare på mails og at være omhyggelige med kun at sende 
svar til rette vedkommende (ikke svar til alle). På næste bestyrelsesmøde skal være 
et dagsordenspunkt med opfølgning på vores mailkultur. 
Ansøgning fra Oliver Rosager vedrørende betaling til åben par. 
Vi følger den generelle politik om, at Distriktets juniorer betaler halv voksenpris og 
opfordrer Oliver til at søge sin klub om resten. 
(Efter mødet er oplyst at DBf ikke giver juniorrabat). 
 

Punkt 6: Aktuelle sager. 
a. Bridgens Dag søndag den 28. august 2016. 
       Mail fra Christina Lund Madsen, DBF fremsendes til drøftelse. 
       Hvilke tiltag skal vi tage i distriktet?  
      John Har kontakt til TV 2 og Radio Fyn.  
      Odenseklubberne kontakter Fyns  Stiftstidende og  
      Svendborg Bridgeklub kontakter Fyns Amtsavis. Ellers er det op til klubberne. 

b. Uddeling af erkendtligheder. 
Punktet blev drøftet og besluttet. 
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c. Distriktets generalforsamling. 
På sidste møde blev det forslået at afholde vores ordinære generalforsamling 
fredag den 5. maj 2017 i Bridgehuset. 
Dette kan imidlertid ikke lade sig gøre. Vi kan i stedet få lokalerne torsdag den 4. 
maj 2017. Accept ønskes.  
Distriktet Fyns generalforsamling vil blive afholdt torsdag, d. 4. maj 2017 kl. 19.00 
i Bridgehuset. 
 

Punkt 7: Eventuelt. 
Herunder aftale om nyt møde. 
Næste møde afholdes fredag, d. 12. august kl. 10 i Bridgehuset, der er reserveret. 

  Referatet udarbejdet af Inge den 16.6.16. 

   Tilrettet 13. august 2016. 

 

  


