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  Referat fra Bestyrelsesmøde i Distrikt Fyn 

d. 12. august 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: 

1. Godkendelse af referat 
Referatet fra bestyrelsesmødet den 16. juni til godkendelse. 
Referat fra bestyrelsesmødet den 16. juni er justeret og sendes ud på mail til godkendelse 
af deltagerne. 
 

2. Kommende arbejdsopgaver 
Nyhedsbreve på hjemmesiden v. John Oris Larsen.  
John udarbejder nyhedsbrev, som sendes til bestyrelsen for kommentarer 
før det endeligt udfærdiges og lægges på hjemmesiden samt sendes ud på mail. 
 

3. Sponsoraftale med Vinoble 
Poul V. Hansen og John Oris giver en status fra mødet med John Hoppe. 
Ny aftale er indgået med Vinoble. Vi kan nu både få vinpræmier og gavekort fra Vinoble. 
Turneringsudvalget aftaler nærmere omkring præmiefordelingen.  
Desuden inviterer Vinoble til vinsmagning. Vinoble vil også gerne – efter nærmere aftale – 
arrangere vinsmagning for de enkelte klubber. 
 

4. Økonomi v Jørn Gissemann Larsen 
a. Status på flytning af konto. 
John og Jørn gør arbejdet færdigt. 
b. Status på prokura for Preben Salling og Jane Norgren. 
Jane og Preben får ret til at kigge på konto.   
DM-deltagelse balancerede fint rent økonomisk – bl.a. fordi Poul har været dygtig til at 
finde substitutter til DM. 
Saldo kr. 64.794. 

5. Turneringer 

a. Poul V. Hansen giver en status på TU-udvalgets arbejde med den 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. 

b. Afvikling af FM for hold søndag, d. 28. august i Bridgehuset  
Det sidste hold blev fundet. 
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c. Guld- og Sølvturneringer. 
Husk at sende invitation/link til flyer på klubbens hjemmeside, således at distriktet 
kan hjælpe med at mangfoldiggøre invitationen. 
Følgende turneringer er allerede godkendt: 

B36 afholder sølvturnering den 1-2. oktober. 
Nordfyn afholder Guldturnering den 12. nov. 2016. 
Svendborg Bridgeklub afholder sølvturneringen Sydbank Cup den 29. januar 
2017. 
 

d. Tvist fra Poul Larsen, Svendborg. V. Poul V. 
Tvisten er behandlet i appelkomiteen og sendt retur til Poul. 
 

6. Aktuelle sager 

a. Bridgens Dag søndag den 28. august 2016. 
John har kontakt til TV 2 og Radio Fyn. Resten ligge i klubberne. 
 

b. Henvendelse fra Ole Randrup vedrørende brug af distriktets hjemmeside. 
Jane og Ole har haft en god dialog. 
 

c. Henvendelse fra Sus Vang vedrørende kursus for bestyrelsen til drøftelse 
Vi vil gerne deltage. Fra Distrikt Fyn deltager John, Poul, Jane og Inge gerne. 
Usikkerhed mht Preben. Vi foreslår den 24. sept. eller den 8. okt. Jane koordinerer 
med Sus Vang. 
 

7. Eventuelt 
Dato for næste bestyrelsesmøde aftales. 
Næste møde afholdes fredag, d. 11. november kl. 10 hos Jørn Gissemann, Lærketoften 7, 
5881 Skårup. 

Referatet udarbejdet af Inge den 13.8.16. 

    

 

  


