
Referat
Medlemsmøde i Tune IF Bridge

Onsdag, den 9. oktober 2019 kl. 16.45. 
Dagsorden til mødet blev udsendt til medlemmerne den 8. oktober 2019 pr. mail. Mødedatoen var 
bekendt i forvejen.

Mødet startede ca. kl. 17.00 efter afholdelse af onsdagsholdets turneringsspil. 17 medlemmer deltog
i mødet.

Ad 1 Velkomst:. 
JY bød velkommen og gav ordet videre til Ebba.

Ad 2. Halvårsregnskab:
EM fremlagde halvårsregnskabet for 2019. Der er pr 30.6.2019 et overskud på kr. 2.682 og kr. 
8.804,-indestående i banken. 
Efterfølgende er der betalt afdrag til Tune IF på lånet til anskaffelse af bridgemate. Der er nu 
foretaget 2 afdrag, og der resterer kun 1, som skal betales om 1 år.
Der er efterfølgende indkommet kontingentbetalinger for den kommende sæson 2019/2020.

Ad 3. Status på medlemmer:
JY: der er nu 47 betalende medlemmer og 2 medlemme, der som æresmedlemmer i Tune IF, har 
gratis medlemskab.

Ad 4. Er der interesse for at spille holdturnering:
JY. Vi vil undersøge om der er interesse for at spille holdturnering.
Den kunne eksempelvis spilles ved et antal borde i den ene side af lokalet, medens der blev spillet 
almindelig turnering med bridgemate i den modsatte side.
Poul og Jan Russ har tidligere spillet holdturnering og vil formulere en ordlyd til medlemmerne, så 
de får et indtryk af, hvad en holdturnering indebære.
GY laver et skema, som interesserede kan skrive sig på og som viser antallet af interesserede.

Ad 5 .Bridgeskolen:
GY: Bridgeskolen køre som planlagt med Søren Pirmo som underviser. Næste gang undervises i 
hvordan man kommer i Lilleslem.
Input fra Kirsten Nielsen, der påpegede, at menuen var for omfattende og tog for megen tid. Man 
ville hellere bruge tiden på mere undervisning. Vi kunne således skære ned, så vi kun fik sild, en 
lun ret og ost. En kage til kaffen var OK.
Dette tages til efterretning.

Ad 6. Venskabsturneringen i Olsbækken: 
JY: Søren Pirmo vil gerne være med til at spille venskabsturnering med os. 
Datoen er som hidtil, den første fredag i november. I år er det den 1. november.
Det bliver på en lidt anden måde i år. Vi skal starte kl. 10.00 i Olsbækken. Så spiller vi til ca. 12.00,
hvor der serveres en lille frokost, og hvor vi har lejlighed til at lære hinanden at kende. Så spilles 
der igen og slutter af med kaffe og kage.
Pris for deltagelse er 50,- kr.
Øl og vand og Gl. Dansk kan købes til henholdsvis, 7 , 5,- og 5 - kr.
Vi satser på 16 spillere fra hvert hold (Tune og Olsbækken).



Kommer der flere tilmeldinger, vil det også kunne klares.
Der er præmier til 3 par i hver af de 2 rækker.
Olsbækken sørger for præmier.
Olsbækken sørger for frokost
Vi sørger for kage.

GY har lavet et skema, hvor interesserede kan skrive sig på.

Ad 7. Skal vi bruge Bridgelovene lidt mere:
Der kan nemt opstå uregelmæssigheder, når vi spiller. – Det kan ikke undgås. – Vi oplever, at der 
kommer flere forskellige bud på, hvordan de skal løses. Og når vi skal spille med andre klubber, er 
det vigtigt, at vi kender de gængse regler.
Mange havde forskellige bud på, hvordan det kunne ske og til sidst besluttede man, at man en 
tilfældig dag kunne starte dagen med den første halve time at gennemgå et relevant lovemne. 
Efterfølgende skulle vi så spille et mindre antal spil. Eksempelvis 21 spil, så vi kom hjem til 
sædvanlig tid.
Ad 8. Julefrokost:
Vi er så heldige, at sidste års festudvalg er blevet opfordret til at gentage succesen og har sagt ja. De
vil dog gerne have udvidet udvalget til én mere. Vi må se, om ikke der er en til, der melder sig. – 
Gerne én fra mandagsholdet.
Det nedsatte festudvalg er: Niels Erik, Jette og Bente.

Ad 9.Input/forslag fra medlemmerne.:
Jørli anbefalede, at vi dropper gaver til medlemmerne, når de har guld- eller sølvbryllupper. Dette 
spørgsmål blev taget på det netop afholdte bestyrelsesmøde, på foranledning af Jørlis ønske, og 
bestyrelsen besluttede at efterkomme ønsket.
Kirsten Nielsen tog emnet om respekt for dem, der stadig sad og spillede op. Andre tilsluttede sig problemet.
Nogle spiller er hurtigere færdig end andre. Det er vigtigt, at de bliver siddende ved deres borde, ind til uret 
har ringet. Både inden der skal skiftes plads og til sidst, når turneringen afsluttes.

Det medførte dialog omkring problemet med, at der er flere, der ikke respekterer, at kortene skal tages op, 
før uret har ringet 5 min. før tid.
Nogle steder har man den regel, at hvis spillet ikke er færdigspillet, når uret ringet ved afslutningen (efter 21 
minutter ved 3 kort pr runde – 28 minutter ved 4 kort pr runde), skal spillet stoppes og bliver betragtet som ej
spillet.
Flere er længere tid om at spille, hvilket giver kø ved bordene. Dette problem vil således kunne løses på 
denne måde.
Der kom for og i mod forslag, om vi skulle bibeholde ringningen ved de 5 minutter.
I vores klubregler står, at vi skal have taget kortene op, før uret har ringet første gang – dvs før der er 5 
minutter tilbage af spilletiden. Det har været vanskeligt at kontrollere. Det er Nords opgave at se, om denne 
regel bliver overholdt. Det kræver, at nord sidder med ansigtet mod uret.

Da der ikke er stikkontakter til uret i modsat side af lokalet, må vi 
vende nord og syd, så syd nu vender mod skolen .

Denne ændring træder i kraft efter efterårsferien.

Ændringer vedrørende stop af spil efter udløbet af spilletiden, skal besluttes af bestyrelen.



Vagn kom med et vigtigt spørgsmål: Det bord, der tilkalder turneringslederen og det bord, hvor 
turneringslederen spiller, bruger tid til turneringslederens udredning af den tilkaldte problemstilling. Så når 
disse 2 borde måske ikke at få spillet deres spil inden tiden udløber.
Poul, der er tidligere turneringsleder i en anden klub oplyste, at man der blot lod de 2 borde spille færdig.
Gurli og Jørgen der pt. deltager i kursus for turneringsledere har fået oplyst, at spillene må betragtes som 
ikke spillede, hvis tiden udløber. Det ville ellers berøre de andre borde, som så skulle vente. 
Blev turneringslederen tilkaldt flere gange ville spilledagen blive længere.
Men spørgsmålet er vigtigt og der er behov for en afklaring af det.

10: Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er onsdag, den 5. februar 2020 kl. 17.00

Jørgen takkede for et godt og konstruktivt møde.
Mødet sluttede kl. ca. 18.15

Referent Gurli Ypkendanz


