
Referat
Medlemsmøde i Tune IF Bridge

Onsdag, den 5. november 2018 kl. 16.45. 
Dagsorden til mødet blev udsendt til medlemmerne den 4. november 2018 pr. mail. Mødedatoen var
bekendt i forvejen.

Mødet startede ca. kl. 17.00 efter afholdelse af onsdagsholdets turneringsspil. 26 medlemmer deltog
i mødet.

1 Velkomst:. 
JY bød velkommen og takkede for det pæne fremmøde.

2.Udskiftning i Bestyrelsen:
Benny stoppede i klubben efter sommerferien og udtrådte så samtidig af bestyrelsen. Bente, der er 
suppleant, indtrådte i stedet i bestyrelsen.
 
3. Halvårsregnskab:
Ebba fremlagde halvårsregnskabet for 2018.
Ebba gjorde opmærksom på, at de indkomne kontingenter her i september måned dækker sidste 
halvår af regnskabsåret 2018, samt første halvår af 2019.
Der er 17.000,- kr. på bankkontoen d.d. 

4. Åbent Hus arrangementet:
Det er 6. gang, der afholdes Åbent Hus. Der var mange af vore medlemmer, der var mødt op for at 
hjælpe gæsterne til rette og fortælle om Tune IF Bridge. 
Der mødte 6 gæster op. 2 af gæsterne havde spillet før. Den ene, der havde spillet i mange år og var 
en særdeles erfaren spiller startede på onsdagsholdet. Den anden havde kun spillet i få år og 
ønskede derfor at starte op på mandagsholdet hos de let øvede spillere.
Af de 4 nybegyndere ønskede den ene at starte op på prøve. Efter få gange ønskede pågældende 
ikke at fortsætte, idet interessen for spillet ikke var stor nok i forhold til at skulle bruge kræfter på at
lære spillet at kende.
Siden har vi fået en anden nybegyndere, så vi igen er 4 nybegyndere. 

5.Bridgeskolen:
Bridgeskolen startede op for 2 år siden med den dygtige underviser og spiller Thea Lauridsen.
Da Thea meddelte, at hun ikke længere havde tid undervisningen, var det spændende, om 
bridgeskolen derefter kunne fortsætte.
Vi var så heldige, at Poul startede hos os. Poul havde undervist i flere år og er en meget dygtig 
spiller. Poul tilbød at undervise den 25.oktober, men meddelte, at han kun ville undervise denne ene
gang.
Det var så spændende, om vi kunne finde en underviser til de øvrige gange.
Ved en kontakt til Søren Pirmo om hjælp, var svaret, at han godt ville undervise os resten af 
sæsonen.
Det var en rigtig dejlig besked at få.
Søren skal have et undervisningsgebyr på kr. 600,-, så deltagerprisen vil derfor stige til 100,- kr. pr 
gang.
Beløbet dækker undervisningshonorar, frokost, kaffe og kage.



6. Venskabsturneringen i Olsbækken: 
Vi var 12 spillere fra Tune og 16 spillere fra Olsbækken, og vi kunne således spille ved 7 borde.
Olsbækken vandt 1. og 2. pladsen, Tune kom ind på 3. pladsen.
Et tilfredsstillende resultat i betragtning af, at klubben startede op i 2011 og flere af vore spillere 
ikke har spillet bridge i ret mange år.
7. Undervisning mandag:
Der er 10 let øvede spillere. De får ofte hjælp fra onsdagsholde og ind imellem af Benny Quaade, så
de kan spille ved 3 fulde borde.
De 4 nybegyndere får undervisning i det lille lokale.
Det er sket at nybegynderne har spillet med sammen med de let øvede for at få antallet til 3 borde til
at passe.
Det er planen, at nybegynderne skal forsøge at spille med efter nytår.

8. Hjemmesiden:
Der var ros til hjemmesiden. Medlemmerne får mange gode oplysninger fra hjemmesiden og de 
blev derfor anbefalet at gå ind på siden og orientere sig.

9. Husudvalget:
Vi har selv købt et køleskab, og husudvalget har godkendt dets plads i køkkenet.
Desuden får vi hjul på bordene, så de kan køres rundt. Det skåner gulvet meget.
Der blev efterlyst stativ med hjul til vores stole, ens med det stativ, der er til andre stole.
Kondicyklen bliver angiveligt ikke benyttet, hvilket var betingelsen for at den skulle være i 
klubhuset. Dette tages op på næste møde i husudvalget.
Når vi er så mange som i dag (40 spillere), er der behov for en større kaffemaskine. Flere forslag 
var i spil.
Kisten Nielsen vil evt. høre om pensionistcentrets maskine.

10: Afvikling af spil:
a) Der vil være behov for 2 ekstra bridgemate. Jørgen vil undersøge, hvordan han kan lave 2 adskilte 

rækker.
b) Det blev igen besluttet at der spilles 32 spil, når der er 8 borde.
c) Det blev godkendt, at der spilles alle mod alle i 2 særskilte rækker. Med op og nedrykning for 2 par 

fra hver række.
d) Det blev aftalt, at alle skrev sig på kalenderen. Hvis dette ikke var muligt, ringer eller skriver de til 

Gurli, som har oversigt over fraværet. Har de selv en substitut udefra, giver de blot besked om dette.

11: Juleafslutning:
Der skal findes 3 – 4 til festudvalget – gerne fra både mandags. – og onsdagsholdet.

12: input fra medlemmerne
Der ønskes smørrebrød udefra til generalforsamlingen. Deltagerne skal tilmelde sig bindende, om de deltager
i generalforsamlingen og om de ønsker 2 stk. smørrebrød.
Deltagerne skal selv betale for maden.
Elise foreslog en klokke til dirigenten. Svend Erik ville sponsere en.
Det var besluttet under punkt 10 at spille i 2 rækker. Hvem, der skulle spille i hvilken række, kunne afgøres 
efter en turnering, hvor der spilles alle mod alle

13: Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er onsdag, den 6. februar 2019 kl. ca. 17.00



14: Eventuelt:
Intet.

Jørgen takkede for et godt og konstruktivt møde.
Mødet sluttede kl. ca. 17.45

Referent Gurli Ypkendanz


