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Referat fra Generalforsamling i Distrikt Fyn 
Fredag, den 21. april 2017 kl. 19.00 i Bridgehuset Odense 

 
 

1. Valg af dirigent. 

Efter formand John Oris Larsens velkomst blev Torben Tveskov valgt som dirigent.  Torben 

Tveskov konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet og indkaldt. 

 

2. Konstatering af stemmetal.  

Ved stemmeoptælling konstaterede John Oris og dirigenten, at der var 22 klubber med 77 

stemmer til stede. 

 

3. Formandens beretning. 

John Oris fremlagde formandens beretning.  

Der fulgte spørgsmål og debat om bl.a. damepar, seriebridge, Bridgens Dag, Kredsens 

turneringer, klubmedlemsskab af DBf og skolebridge. Kerteminde orienterede om en 

ugentlig Bridgecafé (tirsdage kl. 15.30-17.30), hvor både erfarne og helt nye spillere kan 

deltage. En ny måde at lære bridge på. 

Forsamlingen tilkendegav, at beretningen blev godkendt. 

 

4. Meddelelser fra DBf v/Bo Ulrick Munch 

a) Generel orientering. 

Bo fortalte om ansættelse af ny direktør i DBf, Charlotte Fuglsang, om svagt stigende 

medlemstal i DBf, samt om at balancere mellem hensyn til bredden og til eliten. 

Forslagene fra de 5 østjyske klubber bakker HB ikke op om.  

DBf kommer ud af året med et underskud på 600.000 kr. – det budgetterede var 263.000 

kr. Bridgebutikken giver overskud. Indtægter på 1.2 million fås fra 

mesterpointordningen. 

Den nye Bridgecentral er på vej – hvornår tør ingen vist love. Men de første klubber er i 

gang med at teste. Når den rulles ud, vil det blive fulgt op af flere turneringssupportere. 

DBf har tegnet netforsikring (med selvrisiko på 5000 kr.) for alle DBf-klubber, distrikter 

og DBf. 

Der planlægges en organisationsdag for klubber i november. 

Der er kommet nye bridgelove gældende fra turneringsstart. De vil blive gennemgået på 

turneringslederkursus 2. 

Der efterlyses referater fra møder vedr. Bridgefestivalen. Bridgefestivalen er i øvrigt en 

gave til medlemmerne – og giver et mindre underskud. 

 

b) Gennemgang og evt. afstemning om punkter til DBf Repræsentantskab. 

Efter en debat om de 5 østjyske klubbers forslag, gik generalforsamlingen til en 

vejledende afstemning. 

- Alle klubber var enige i et nej til ændring af hvem, der udgør Repræsentantskabet. 

Samtidig gøres opmærksom på, at der i Distrikt Fyn skal afholdes Generalforsamling 

inden Repræsentantskabsmødet, således at klubberne kan nå at ytre sig. 

mailto:bridgedistriktfyn@gmail.com
mailto:Norgren@hotmail.dk


  Bridge Distrikt Fyn 

 

 

 

 

 
bridgedistriktfyn@gmail.com                   Formand: Jane Norgren     tlf.: 2393 4599     Norgren@hotmail.dk 

 

2 

- Næste forslag var, at gøre mesterpointordningen frivillig. For dette stemte 17 og 60 

stemte for den nuværende obligatoriske mesterpoint ordning. 

- Der var opbakning til at gøre årsregnskabet mere synligt. 

 

c) Vejledende afstemning om maksimalt Forbunds-kontingent. 

Ingen kontingentforhøjelse. 

 

5. Fremlæggelse af årsregnskab. 

I kassererens fravær fremlagde Kurt Keilberg regnskabet. Der var et ønske fra medlemsside 

om at regnskabet i forvejen var lagt på Hjemmesiden samt trykt i større format. Der er 

faldende indtægt på kortblandemaskinen, da flere og flere klubber selv får anskaffet disse 

maskiner. 

Regnskabet ender med 7675 kr. i overskud. Det blev oplyst, at Distriktet i næste regnskabsår 

holder en dag med repræsentanter fra klubberne i Distrikt Fyn, hvor ”Bridgens fremtid på 

Fyn” skal drøftes. 

 

6. Fremlæggelse af budget og distriktskontingent for kommende sæson. 

Uændret kontingent for næste år.  

 

7. Forslag fra klubberne, medlemmer eller distriktsbestyrelsen. 

Der er ikke indkommet forslag. 

 

8. Valg af formand.  

John Oris Larsen afgår. Jane Norgren valgt som formand for 1 år. 

 

9. Valg af menige medlemmer til bestyrelsen.  

Jørn Gissemann Larsen afgår uden for tur.   

Kurt Keilberg afgår og modtager ikke genvalg. 

Poul V. Hansen afgår og ønsker ikke genvalg. 

Inge Lind Sørensen er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg for 2 år. Inge vælges. 

Karen Schade (Læseforeningen) vælges for 2 år. 

Olof Malmros (Nyborg) vælges for 2 år. 

Henrik Demant (Morud) vælges for 1 år. 

Mogens Pedersen (Langeland) vælges for 1 år. 

Valg af suppleant. Jørn Gissemann 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. 

Pokaler og vin 

Pokalen som vinder af Rød Klub blev overrakt til Roald Skjold Hansen, Bridge 80. 

Irma og hendes hold fik som vinderne af Serie 2 overrakt vin. 
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Endelig fik den afgående Distriktsformand John Oris Larsen en kurv af sin efterfølger Jane 

Norgren. 

 

Turneringslederkursus 

Fremover bliver det Jørgen Plet fra Fåborg, der tager sig af turneringslederuddannelsen på 

Fyn. Svendborg Bridgeklub forbereder at afholde kursus 1 og 2 i maj-juni. Invitation vil 

blive sendt til alle klubber i Distrikt Fyn. På Bridgefestivalen afholdes kursus 3, 4 og 5. 

Distriktet vil fremover arbejde på, at udbyde diverse relevante kurser, i samarbejde med 

fynske klubber. 

 

Oversigt over arrangementer på Fyn 

Hvis klubberne sender besked til Distrikt Fyn om arrangementer, vil de blive lagt på 

hjemmesiden. Sekretæren videresender også gerne til klubberne. 

 

Vedtægter i vinobleserierne 

Jane orienterer om, at reglerne for afvikling af vinobleserierne er rettet på website efter 

anvisning af Jacob Duschek. De er gældende. 

 

   Ref. skrevet 24. april af Inge Lind Sørensen, sekretær. 
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