
Referat fra Kredsmøde den 27. april kl. 10:30 2019, Nyborg  
 
Pkt. 1 Tilstede: 
Poul Bo Madsen, Jane Norgren, Kurt Als, Birgitte Engelbrechtsen, Sus Vang,  
 
Gæster: Torsten Ørhøj, Birthe Kjeldsen 
 
Pkt. 2 Referat fra sidste møde.  
 
Godkendt, dog kommentar fra Ulla Tradsborg: 

6. Vedr. referat fra kredsmødet. Under turneringsdatoer bedes alle spilledatoerne medtaget også serie 

1 slutspil. Priser og afregningsbeløb, her bedes der medtaget hvem der får for kørsel. Dette afsnit 

bør indeholde alle takster og for hvem, der skal have hvad. (km taksten behøves ikke at indskrives, 

da den fremskrives hvert år). 

 
Pkt. 3 Hvordan er kredsens turneringer gået. 
 
Fra Ulla Tradsborg: 
Kreds 4 i sæsonen 2018-2019.  Esbjerg den 26. april 2019. 

 

1. Vedr. hold så gik det med at få de fleste til at tilmelde sig. Der blev brug for tilbud til alle fra serie 1 

slutspillet, men kabalen gik op. 

 

2. Desværre meldte et hold fra efter 1. spilleweekend. Det drejer sig om holdet bestående af: Ole Elert, 

Søren Rungholm Jensen, Lone Rungholm Jensen samt Kaj Leegaard. Via forbundet blev det godkendt 

at indsætte et nyt hold. BC3 håndterer desværre ikke denne udskiftning. Det bør overvejes, hvad 

kredsen vil gøre i fremtiden. Både evt. sanktioner over for et hold, der trækker sig. (De må vel have 

en advarsel eller lignende). Og ikke mindst retningslinjer for indskiftning af et nyt hold. (Såsom serie 

1 slutspil/distrikt mv.) 

 

Vedr. pkt. 3)  

Der var fra Kredsbestyrelsen fuld opbakning til Poul Bo’s håndtering af den aktuelle sag, som der ikke har 

været nogen af i mands minde 

(Det rækker mindst 20 år) 
 
Forslag til fremtidig procedure: 
 
Der var en drøftelse af, hvordan Kredsen tackler sådan en situation fremadrettet. Det nye vi blev enige om 
er at afprøve nærhedsprincippet, hvilket betyder, at det Distrikt, som holdet hører under, kontaktes af 
Kredsen, om der er muligheder for, at holdet kan videreføres. Distriktet undersøger hurtigst muligt indenfor/ 
op til 2 uger - afhængig af tidsfrister – muligheder for at holdet kan fortsætte. 
 
Der var også enighed om, at Kredsen helst ikke ønsker en oversidder-runde i turneringen.  
 

Vedr. den aktuelle sag, er det op til bestyrelsen for Distrikt Østjyllands, om holdet må stille op i Serie 1 i 

efteråret 2019. 

 

3. BC 3 har generelt givet en række udfordringer for turneringslederne. En række af de opståede 

situationer kunne jeg ikke forudse før langt henne i forløbet. Der har bl a. været problemer med: 



 

a. Korrekt opsætning, så at sølvpointtildelingen ikke var korrekt. 

b. Indtastning af navne i anden halvleg af en kamp. 

c. Bøvl med rettelser af kampresultater. 

d. Ikke altid korrekt rettelser ved forskellige fejlsituationer, f eks. Udgåede spil. 

e. Meget langsom mht. overførsel af data, når en kamp skal afsluttes før en ny startes. 

f. De fremsendte vejledninger (=mine og dermed en opgave, der skal samles op på til næste år) 

afveg en del fra virkeligheden med BC3. 

g. BC3 tildeler sølv efter hver kamp, og DBF fremsender så fakturaer herpå. Det har Poul Bo og 

Bo Blach bøvlet en del med. 

h. Sølvpoint er efterfølgende blevet tildelt manuelt, og der er fremsendt opgørelser til alle 

kaptajner. 

4. Fra de forskellige spillesteder. 

a. Aarhus. Her skal de lære at dele kort i firkant. Spillerne byttede på bytteborde. 

b. Herning. Det største problem i Herning var en rutineret kortlægger, til at lægge Karsten 

Dorphs kort. Der var en tu-leder, men der manglede lidt på kortbytterfronten. 

c. Aalborg. Tu-lederen havde en del problemer med BC3. 1. kamp blev forsinket med ca. 15 

min. pga. manglende betaling fra et hold. 

d. Odense.  

e. Esbjerg.  

f. Horsens.  

g. Hobro. 

Generelt gled det fint med det meste. Vi skal huske at sige tak til spillestederne, som villigt stiller 

op år efter år.  

En af de større problemer er vedr. kortlægning til Karsten Dorph. Det er ret tidskrævende. BC3 

problemer, som jo alle ved, at der har vrimlet med hele sæsonen, har også været træls for tu-

lederne, men de værste fejl og mangler håber vi er væk til næste sæson. 

 
Vedr. pkt. 5) Så vidt, det overhovedet er muligt, skal turneringerne startes til tiden. Det skal 

præciseres overfor spillestederne. 

 

Vedr. pkt. 5) Vi beder den tu-ansvarlige om, at takke spillestederne, både fordi de tilbyder at afholde 

turneringerne, og efterfølgende for deres afvikling. 

 

Mht økonomi bør både tu-ansvarlig samt kasserer sørge for, at de penge til præmier mv er sendt til 

spillestedet i god tid inden afvikling. 

 

5. Vedr. referat fra kredsmødet. Under turneringsdatoer bedes alle spilledatoerne medtaget også serie 

1 slutspil. Priser og afregningsbeløb, her bedes der medtaget hvem der får for kørsel. Dette afsnit 

bør indeholde alle takster og for hvem, der skal have hvad. (km taksten behøves ikke at indskrives, 

da den fremskrives hvert år). 

Mvh  Ulla. 

 
Pkt. 4 Aflæggelse af regnskab. 
 
Regnskabet godkendt med stor tak til Bo, der desværre stopper som kasserer for kredsen. Poul 
Bo har i mail udtrykt stor taknemmelighed over- samt rost Bo’ s indsats. 
 
Overskud i sæsonen:  2004,65 kr 
 



Mht. sølvpoint, så vil, hvis forslag på rep.mødet vedr. MP bliver vedtaget, betyde en besparelse på 
ca. 4700,- kr. i vores budget. 
 
Pkt. 5 Indkomne forslag. 
Ingen indkomne forslag. 
 
Pkt. 6 Budget for den kommende sæson, herunder: 
 
Hold indskud:  kr. 2.000,- 

Husleje:   kr. 190,- / hold 

TU-leder:   kr. 200,- / hold 

Kort:   kr. 2,50- / spil 

Kørsel til tu-leder/hjælper Statens lave takst 

 

Oprykningskamp serie 1: kr. 400,- / hold + ca. kr. 100,- til spisning / spiller. 

   (Spisning kan ikke afmeldes). 

 

Oprykningsspil til mellemrækken Gratis, men + ca. kr. 100,- til spisning / spiller. 

   (Spisning kan ikke afmeldes). 

 
 
Pkt. 7 Turneringsudvalget konstituerer sig selv: 
 
Poul Bo Madsen – formand 
Torsten Ørhøj – kasserer, som naturligvis også skal have de 400,- kr i tlf penge 
Sus Vang - sekretær 
Birgitte Engelbrechtsen – IMP.Par 
Jane Norgren – menig 
Kurt Als - menig 
Ulla Tradsborg – Turneringskoordinator 
Johan Hammelev – revisor 
Sus Vang – hjemmeside 
 
Torsten kontakter Bo vedr. overførsel af administratorrettigheder (kredsens konto) og medbringer 
dokumenter til underskrivning af kredsens bestyrelse til henholdsvis Mixed-Par samt 
Bridgefestival. Dermed burde der være mulighed for, at alle får underskrevet. 
 
Pkt. 8 Drøftelse af spillesteder for den nye sæson. 
 

 28. & 29.sept.  2019 4. & 5 . januar 2020 7. & 8.  marts 2020 

Mellemrækken Vejle Odense/Ålborg Herning 

Kval Nord Hobro Ålborg Herning 

Kval Syd Århus Odense Esbjerg 

 
15. september 2019, IMP-Par, Fyn. I løbet af en måned offentliggøres spillested. 
 
Oprykningsspil (Kval- + Mellemrækken) 18. april 2020 i Horsens 
Ulla kontakter spillestederne og får accept af datoer. 
Ved forespørgslen medsendes budget, regler mm, så spillestederne har alle informationer vedr. 
regler og økonomi og ved, hvad de siger ja til 
 



IMP-par bliver formentlig søndag d. 27. september 2020 i Vestjylland, spillested samt endelig dato 
kommer senere. 
 
 
Pkt. 9 Udpegning af Kreds 4 repræsentant i TUK’s forretningsudvalg. 
 
Punktet skal udgå fra vedtægterne, da TUK supplerer sig selv. Paragraffen fjernes fra 
vedtægterne, også dem på hjemmesiden (Sus) 
 
Pkt. 10 Eventuelt. 
 
Kortbytning – turneringsleder afgør, hvordan kortene byttes.  
Det skal slettes, at kortene skal lægges et godkendt spillested, fordi alle klubber mm frit kan lægge 
kort. 
Der er stadig tilbagemelding om udfordringerne ved at lægge Karsten Dorph’s kort. Som meddelt 
Karsten tidligere, er det en god idé, hvis han kontakter spillestedet i god tid, for at få en aftale på 
plads. Den tuneringsansvarlige kontakter Karsten og minder ham om aftalen. 
 
 

Tak for et godt møde 😊 

 
Mvh   
 
Sus Vang, sekretær. 


