
Referat

Generalforsamlingen i Tune IF Bridge
Onsdag, den 6. februar 2019 kl. 17.00.

 
Mødet startede med spisning kl. 17.00 efter afholdelse af onsdagsholdets turneringsspil. 23 
medlemmer deltog i mødet.

Formanden bød velkommen og takkede for det pæne fremmøde

1. Poul Larsen blev valgt til dirigent
Indkaldelse til mødet blev udsendt til medlemmerne den 17. januar 2019 pr. mail. Dagsordenen blev
udsendt 3. februar 2019 pr. mail. Poul konstaterede derefter, at begge dele var rettidig udsendt til 
medlemmerne i henhold til gældende vedtægterne
Generalforsamlingen blev dermed erklæret for lovlig og beslutningsdygtig.

Der var ikke indkommet forslag.

2. Som stemmetællere blev valgt John Larsen og Susanne Grøntoft.

Gurli Ypkendanz blev udpeget til referent.

3. Formandens beretning
Jørgen indledte sin beretning med at mindes vore 2 mangeårige og meget afholdte spillere, Kai 
Dalsgaard og Aase Aa. Hansen med 1 minuts stilhed. Ære være deres minde.

Tune IF Bridge er efterhånden blevet er større klub og det medfører et øget behov for at vi følger de
gældende etiske og lovmæssige regler inden for bridge. Bestyrelsen er derfor ved at udarbejde et 
sæt klubregler for vores klub. Når klubreglerne er færdig bearbejdet i bestyrelsen, vil de blive sendt 
til medlemmerne. Klubreglerne vil ligeledes kunne læses på vores hjemmeside. 

Der er forskellige planer i gang i Tune. Bl.a. er der talt om, at de 2 skoler, Højen og Lunden skulle 
lægges sammen til én skole på Højen. Så vil der være risiko for, at skolen får behov for vores 
lokaler.  Tune IF arbejder med planer for en udvidelse af Hallerne, hvilket måske kunne give plads 
til Bridge. Det skal i givet fald være lokaler i stueplan på grund af vore handicappede medlemmer. 
Som et alternativ kunne Bridge måske bruge lokalerne i Tune Borgerhus. Lokalerne udlånes gratis i 
dagtimerne. Et sådant ønske skal naturligvis forelægges Hovedbestyrelsen i Tune IF, hvis det bliver 
aktuelt

Kirsten Nielsen kunne oplyse, at Ældresagen var booket ind om onsdagen fra kl. 10.00 til 13.00. 
Svend Erik oplyste, at lokalerne var gratis om dagen ind til kl. 17.00.

Vi har lejet vore lokaler af kommunen ind til år 2021. De kan dog allerede nu opsiges med 1 års 
varsel fra begge parter – kommunen og os.

Jørgen takkede Susanne for et stort arbejde med at gøre vores hjemmeside så flot og funktionelt 
tilgængelig.



Jørgen takkede ligeledes alle medlemmerne for deres positive og hjælpsomme indsats. Uden den 
hjælp ville det medføre et større arbejde for bestyrelsen.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 

4. Regnskabet:

Ebba fremlagde årsregnskabet for 2018.
Udgiften til gaver i forbindelse med mærkedage vil fremover blive mindre, idet der fra nu af kun vil
blive givet 1 flaske vin til fødselsdage.

Susanne glæder sig over, at beløbet til gaver nedsættes, idet det er vigtigt, at vore penge bruges på 
bridge og at fokus er på at spille bridge.

Susanne efterlyser en specifikation af regnskabsposten småanskaffelser. Så man kan se specifikt 
hvad udgiften til vedligeholdelse af materialer: spillekort, spillemapper, meldekort m.m. er. Ville 
anbefale, at klubben havde en materialeforvalter, der sørgede for, at materialet altid var i orden, og 
ikke som nu, hvor det er spillerne, der gav meldinger om behov for udskiftningen. Formanden 
kunne ikke se, at der skulle være behov for en materialeforvalter i en klub af vores størrelse. Det vil 
være at skyde gråspurve med kanoner

Aftalt, at bestyrelsen drøfter spørgsmålet i bestyrelsen.

Budgettet for 2019 var baseret på et medlemsantal på 48 og uændret kontingent på 350,- kr. for en 
sæson.

Regnskab og budget blev derefter godkendt

5. Indkomne forslag: ingen

6.  Beslutning om antal bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen: Enighed om forsat 5 medlemmer i 
bestyrelsen.

7. Valg:
1 Formanden blev genvalgt valgt for 2 år
2 Gert Johansen og Gurli Ypkendanz blev genvalgt for et år.
3 Bente Russ blev valgt for et år
4 Ebba Mygind blev valgt som suppleant til hovedbestyrelsen for et år.
5 Sanni Kirkegaard Larsen blev valgt som suppleant til bestyrelsen for et år.
6 Svend Erik Stampe blev genvalgt til revisor og Jane Sørensen blev genvalgt som 

revisorsuppleant. Begge for et år.
7 Ebba Mygind blev genvalgt til Husudvalget for et år.

Alle takkede for valget.

8. Eventuelt. 
Jørgen omtalte den forestående venskabsturnering med Olsbækken, som finder sted fredag, den 5. 
april her i Tune. Anbefalede spillerne at skrive sig på den fremlagte liste.



Bad spillerne tænke over, hvem der vil være med i festudvalget til afslutningsfesten den 1. maj.

Formanden takkede de fremmødte for deres gode input og takkede dirigenten for sin myndige og 
professionelle måde at styre mødet på og erklærede derefter generalforsamlingen for afsluttet.

Mødet sluttede kl. 18.45.
Referent.  Gurli Ypkendanz


