Referat af spilleudvalgsmøde torsdag d. 1. og 8. oktober 2020.
Sted: Hos Aage Michelsen.
Deltagere: Finn Achton (turneringsleder), Helle Simon Elbro (bestyrelsens repræsentant), Torben
Lauritzen, Aage Michelsen, og Knud Breum Sørensen.
Spilleudvalgsmødet var oprindeligt fastlagt til torsdag d. 20. august, men pga. corona situationen er
det blevet udskudt flere gange og først afholdt nu.
Ad 1: Følgende rundsendte forslag til dagsorden blev fastlagt:
1. Fastlæggelse af dagsorden
2. Valg af referent
3. Nyt fra bestyrelsen (v. Helle)
4. Hvordan kan vi spille bridge på trods af et forsamlingsforbud på max. 50 deltagere?
5. Hvordan løses de evt. praktiske problemer fra pkt. 4?
6. Hvornår kan vi evt. starte, og hvilken turneringsform skal vi starte med?
7. Rækkeopdeling for holdturnering og spilledatoer? (oversigt over mulige spilledatoer er rundsendt)
8. Skitse af turneringsplan
9. Praktiske forhold
10. Eventuelt
Ad 2: Aage blev valgt om referent.
Ad 3: Helle oplyste bl.a., at endnu et par - pga, corona situationen – ikke ville spille. Fra starten af
sæsonen var medlemstallet 116, men med denne og en tidligere udmelding er der nu 112 medlemmer. Et nyt par vil imidlertid gerne ind i klubben, og i så fald vil der være 114 medlemmer. Vi kan
sikkert forvente, at medlemstallet – pga. corona situationen – kan ændres gennem sæsonen, så der
må hele tiden udvises fleksibilitet ved planlægning af turneringerne.
Ad 4-5: Disse to punkter blev behandlet samlet, og det blev besluttet at vælge den ene af følgende
to muligheder:
1). Der spilles i 3 lokaler: Lille Sal og to lokaler i hovedbygningen.
2). Række A, B, C og D spiller i Lille Sal, idet der opdeles, så to rækker spiller hver anden uge.
Række E spiller hver uge i et lokale i hovedbygningen.
Spilleudvalget foretrak klart mulighed 1), men da der manglede præcise oplysninger om størrelsen
af lokalerne og af bordene i hovedbygningen, så blev det besluttet at afvente indhentning af oplysninger.
Ad 6: Det blev besluttet, at der spilles bridge d. 6/9 og 13/9, idet der på disse to dage er tilmelding.
På grund af begrænsningen på 50 deltagere, så vil kun de første 48, der tilmelder sig til d. 6/10,
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kunne deltage. Den 13/10 er der en tilsvarende begrænsning, men her vil spillere, der ikke deltog d.
6/10 have fortrinsret.
Pga. af de manglende oplysninger til pkt. 4 blev mødet afsluttet.
Mødet fortsat d. 8. oktober hos Helle, hvor Helle tog udførlige notater om de mange praktiske forhold, der skal planlægges. Finn Achton havde meldt afbud.
Oplysningerne om corona begrænsningerne på antallet af spillere i lokalerne i hovedbygningen viste, at mulighed 1) fra pkt. 4 ikke kunne realiseres, hvorfor mulighed 2) blev valgt.
Ad 7: Det blev besluttet, at to af rækkerne A-D hver anden tirsdag spiller holdturnering i Lille Sal,
medens E-rækken hver uge spiller parturnering i hovedbygningen. Endvidere blev det besluttet, at
hold, der ikke spiller, tilbydes at kunne spille ”corona bridge”, som der blev spillet i august måned.
Efter mødet er det af praktiske grunde besluttet, at
B- og D-rækken spiller holdturnering i ulige uger dvs. den 20/10, 3/11, 17/11, 1/12, 15/12
A- og C-rækken spiller holdturnering i lige uger dvs. den 27/10, 10/11, 24/11, 8/12, 5/1
E-rækken spiller parturnering hver uge i lokalerne A og B i hovedbygningen.
Ad 8: Pga. usikkerheden omkring corona blev kun ovenstående turneringsplan frem til 5. januar
2021 fastlagt.
Ad 9-10: Intet at referere.
Referatet er godkendt af spilleudvalget d. 30. oktober 2020.

