16. september 2009/AaUM
Referat af spilleudvalgsmøde d. 15. september 2009.
Sted: Hos Aage Michelsen.
Deltagere: Finn Achton, Lars Jensen, Aage Michelsen og Poul Nersting.
Afbud fra Carl-Johan (Carl-Johans synspunkter var indhentet før mødet).
Dagsorden:
1. Fastlæggelse af dagsorden
2. Valg af formand for spilleudvalget og valg af referent
3. Referat fra bestyrelsesmøder v. bestyrelsens repræsentant, v. Carl-Johan
4. Turneringsplan for sæsonen 2009-2010
5. Barometerturnering d. 26. september 2009
6. Regler for op- og nedrykning
7. Undervisningsplan for sæsonen 2009-2010
8. Praktiske forhold
9. Eventuelt
Ad 1: Dagsorden godkendt.
Ad 2: Aage valgt til formand og referent.
Ad 3: Carl-Johan havde pr. mail meddelt, at der ikke var noget specielt at referere fra bestyrelsesmødet. Dog påpegede han i mailen, at spilleudvalget har ansvaret for at forestå det sportslige arrangement ved klubbens åbne turneringer. Dette ansvar ønsker spilleudvalget naturligvis at leve op til,
men det forudsætter, at spilleudvalget i god tid inddrages i planlægningen af disse arrangementer.
Bestyrelsen bør således ikke invitere til åbne turneringer, før den har sikret sig, at der er såvel lokaler som turneringsleder til rådighed. Bestyrelsen kan ikke påregne, at spilleudvalget med meget kort
varsel kan stille en turneringsleder til rådighed. Spilleudvalget foreslår derfor, at der på dette område etableres et tættere samarbejde mellem bestyrelse og spilleudvalg.
Ad 4: Der er meddelt tre lokaleaflysninger i efteråret, heraf den ene er i efterårsferien. Desuden aflyses måske d. 29. september, men dette bliver først afklaret en uge før.
Da der normalt er én aften i overskud i efteråret, vil der med de tre aflysninger mangle én aften til
afvikling af efterårets par- og holdturnering (den ene aflysning vedrører efterårsferien, hvor der plejer at blive afviklet en enkeltaftensturnering med fri tilmelding, og denne bliver så aflyst). Hvis
yderligere d. 29. september bliver aflyst, vil der således mangle to aftener.
Efter nogen diskussion endte spilleudvalget med at beslutte, at den sidste aften i holdturneringen
først spilles den første aften i januar. Dermed vil holdturneringen blive afviklet over de normale syv
aftener.
Hvis d. 29. september aflyses, vil de sidste tre aftener af parturneringen blive reduceret til to aftener,
hvor alle spiller fire spil mod alle.
Ad 5: Problemet vedrørende turneringsleder til barometerturneringen blev behandlet under pkt. 3.
Ad 6: Spilleudvalget har gennem de seneste år fastlagt principper for rækkeopdeling i par- og holdturneringen, og Aage havde sammenskrevet disse principper. Det besluttedes, at Aage og Lars skal
arbejde videre med formuleringen af udformningen af disse principper.
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Ad 7: Der blev fastlagt undervisningsemner til fem aftener i efteråret 2009. Desuden fremkom der
forslag til emner for undervisning på tre aftener i foråret 2010, men det blev besluttet, at der i efteråret fra medlemmerne søges indhentet ønsker om undervisning, før undervisningsplanen for foråret
2010 fastlægges.
Spilleudvalget vil henstille til bestyrelsen, at når denne reserverer lokaler til undervisning, så skal
det sikres, at disse lokaler indeholder en tavle og en overheadprojektor. I sidste sæson blev der flere
gange undervist i lokaler uden disse hjælpemidler, og det forringer i høj grad undervisningens kvalitet.
Ad 8: Nøgler til korrektion af indtastninger på BridgeMate blev diskuteret, og det blev besluttet, at
der i hver række skulle være mindst én person, der havde en nøgle.
Ad 9: Klubben har ikke regler for, hvornår der er sidste frist for at få rettet indtastningsfejl i
BridgeMate. Lars og Knud Breum vil lave forslag til dette.
Referatet er godkendt af spilleudvalget d.

