
Referat fra

Generalforsamlingen i Tune IF Bridge
Onsdag, den 5. februar 2020 kl. 17.00.

 
Mødet startede med smørrebrød for egen regning kl. 17.00 efter afholdelse af onsdagsholdets 
turneringsspil. 15 medlemmer deltog i mødet.

Formanden bød velkommen og ønskede alle et godt møde

Ad 1. Poul Larsen blev valgt som dirigent
Indkaldelse til mødet var dateret 7, januar 2020 og udsendt til medlemmerne pr. mail. Dagsordenen 
blev udsendt 1. februar 2020 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.

Ad. 2. Som stemmetællere blev valgt Jan Russ og Susanne Grøntoft.

Gurli Ypkendanz blev udpeget til referent.

Ad. 3. Formandens beretning
Jørgen indledte sin beretning med at mindes en af vore spillere fra mandagsholdet, Per K. Andersen,
som var afgået ved døden i sommer. Æret være hans minde.

Jørgen takkede alle medlemmerne for deres positive og hjælpsomme indsats. Uden den hjælp ville 
klubben ikke være nået det, den er i dag.

Beretningen er særskilt vedlagt.

Der kom meldinger omkring den netop afviklede holdturnering. Spillere i parturneringen, havde 
oplevet megen uro og snak, især opstået, når der skulle skiftes plads. Ved næste holdturnering vil 
bordene blive placeret mere samlet som 4 borde i den ene ende af lokalet. Det vil lette overblikket 
og derved mindske uroen.
Spillerne i parturneringen benyttede uret, men havde enkelte gange svært ved at få det til at virke. 
Uret skal behandles med følelse. GY kan være behjælpelig. Problemet er dog snart løst, idet vi har 
fået bevilget penge af Nordea Fonden til et nyt ur. 
Der kom forslag om, at én af spillerne i parturneringen skulle være ansvarlig for at afviklingen af 
denne turnering.
Kirsten Nielsen spørger om der foreligger en lejekontrakt, hvilket bekræftes.
Susanne spørger, om sammenlægningen mellem de 2 skoler. Efter forlydende er disse planer nok 
droppet, kan Jørgen oplyse. Men hjemmeplejen virker meget interesserede i vore lokaler. De har 
pladsmangel især til deres materialer. Derfor er det vigtigt, at få en ny lejeaftale af vores lokale på 
plads så hurtigt som muligt.
Der blev nævnt, at kommunen kunne købe Bodegaen eller den nedlagte Netto butik til 
hjemmeplejen Det er der nok ikke midler til.



Beretningen blev derefter godkendt uden bemærkninger. 

Ad.4. Regnskabet:
Ebba fremlagde årsregnskabet for 2019.

Budgettet for 2020 var baseret på et medlemsantal på 48 og uændret kontingent på 350,- kr. for en 
sæson.

Der blev stillet forslag om, at budgettet for det aktuelle regnskabsår, her 2019 vises, så det er muligt
at kunne sammenligne budget og regnskab for samme år.

Efter ønske blev flere poster specificeret. 

Regnskab og budget blev derefter godkendt

Ad. 5. Indkomne forslag: ingen

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

7. Valg:
1 Kasserer Ebba Mygind blev genvalgt for 2 år
2 Gert Johansen, Bente Russ og Gurli Ypkendanz blev genvalgt for et år.
3 Jørgen Ypkendanz blev genvalgt som medlem af hovedbestyrelsen i Tune IF for 2 år
4 Ebba Mygind blev genvalgt som suppleant til hovedbestyrelsen for et år.
5 Jan Christensen blev valgt som suppleant til bestyrelsen for et år.
6 Jane Sørensen blev valgt til revisor og Jan Russ blev valgt som revisorsuppleant. Begge for 

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

Alle takkede for valget.

8. Eventuelt. 
Jørgen bad spillerne tænke over, hvem der vil være med i festudvalget til afslutningsfesten den 6. 
maj.
Gert havde et ønske om, at vi skulle hjælpe hinanden med at overholde reglerne. Det kunne være regler i 
bridgelovene, men også de etiske regler. Lyde og ansigtsmimik afslører nemt en god eller dårlig hånd. Dask 
på meldekortene giver slid på kortene og nedsætter holdbarheden, og det er ikke helt billigt når materialet 
bliver slidt og må udskiftes før tid. 
Der kunne fortælles lidt om disse regler ved sæsonstart.
Ebba fortalte, at i Olsbækken var der en, der orienterede om en enkelt regel i ca. 3 min. før start på 
turneringen. 
Det tog ikke  tid fra den egentlige turnering.
Bente henviste til, at Bridgeforbundet har udgivet en ABC med de vigtigste regler. Den kunne man også 
informere om.
Susanne foreslog, at man kunne lave en plakat med de vigtigste regler.
De fremkomne input tages op i bestyrelsen.



Dirigenten takkede de fremmødte for god ro og orden og en god debat.

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. 18.55.

Referent.  Gurli Ypkendanz


