
Tune IF Bridge

Beretning for 2019

Medlemmer

Den 24/7 afgik Per Kyllebæk Andersen ved døden. Der er måske ikke så 
mange af jer, der kendte Per, men Per meldte sig ind i klubben i efteråret 
2018 som begynder og fik som sådan undervisning om mandagen.

Æret være Pers minde.

Vi er for øjeblikket 52 medlemmer mod 49 ved sidste års 
generalforsamling. Det er det højeste antal vi har været samtidig. Mit mål 
sidste år var 55 medlemmer, men det blev så ikke helt nået.

Om onsdagen betyder det, at vi kan spille ved 8 – 9 borde afhængig af 
antallet af afbud. Om mandagen er det glædeligt, at der for det meste kan 
spilles ved 4 fulde borde – en enkelt gang er der spillet ved 5 borde.Nogle, 
piller både mandag og onsdag.

Medlemsmødet den 9. oktober

Der er tidligere udsendt referat fra mødet om de emner vi drøftede.

Jeg og bestyrelsen mangler at følge op på nogle af punkterne. Det er:

Gennemgang af relevante lovregler.

Overvejelser om opstramning af reglerne om hvornår enrunde
skal anses for færdigspillet.

Hvilke regler skal vi have for den tid, der går, når 
turneringslederen skal udrede eventuelle problemstillinger.

Ajourføring af klubreglerne med dele af ovennævnte samt, at 
man ikke går før alle spil er spillet.

Juleafslutning



Vores traditionelle juleafslutning fandt sted den 11. december med 
sædvanlig god stemning og mad.

Hjemmesiden

Der er taget et nyt layout i brug, som Susanne har gennemgået og 
kommenteret samt fået rettet nogle punkter, der vedrører bridge. Der er 
nogle vanskeligheder med billeder, men der er forslag om, at der skal 
udarbejdes en nem vejledning.

Der står mange oplysninger på vores hjemmeside. Husk at bruge den.

Tak til Susanne for det store arbejde.

Holdturnering

På medlemsmødet blev der udtrykt ønske om at spille holdturnering, 
hvilket nogle af os så har prøvet i dag og fortsætter med de næste to 
spilledage i februar.

Bridgeskolen

I efteråret har der været henholdsvis 9, 14 og 9 deltagere. I januar 2020 var
der 13 deltagere. Vi har før været flere og kunne godt ønske, at der blev 
omkring 15-16 deltagere hver gang. Vi lærer meget på en god og samtidig 
humoristisk måde, og vi der kommer har en god dag.

Venskabsturneringen

Turneringen fandt i efteråret sted den 1. november i Olsbækken med 12 
deltagere fra Tune og 24 deltagere fra Olsbækken. Det bedste par fra Tune 
blev Tove og John på en 4. plads. Søren Pirmo stod for afvikling af 
turneringen. Efter 1. halvleg var der en lille frokost og herefter 2. halvleg 
og kaffe. Den næste turnering finder sted fredag den 3. april 2020 hos os 
kl. 13.00. Vi har droppet frokosten og nøjes med kaffe og kage for at dagen
ikke skal blive for lang. Sæt dagen af i jeres kalender. Jeg ser gerne, at der 
deltager mindst 18 fra Tune. Det skulle nok være muligt.



Turneringslederkursus

Som I allerede ved har Gurli og jeg deltaget i et turneringslederkursus, der 
resulterede i, at hvis man bestod, havde man lov til at kalde sig 
klubturneringsleder. Kurset var særdeles lærerigt, men omfattede kun de 
væsentligste og mest almindelige problemstillinger. Der findes 
videregående kurser, som vi p.t. ikke har tænkt os at frekventere. Kurset 
kostede kr. 1.000 pr person, hvoraf vi har fået refunderet i alt kr. 664,- fra 
kommunen.

Nordeafonden

I efteråret søgte jeg Nordeafonden om kr. 7.800 til udskiftning af 4 borde 
samt et nyt ur. Som jeg skrev i den mail hvor jeg fremsendte 
årsregnskabet, er beløbet bevilget. Jeg har sendt takkebrev til Fonden. I 
dag har jeg så gennem Dorthe T. modtaget en mail om, at Fonden godt 
kunne tænke sig en officiel overrækkelse med billeder og omtale i de 
lokale medier. Så det er det helt store. Vi drøfter lige i bestyrelsen og med 
Tune Ifs formand, hvornår det kan blive.

Forlængelse af vores aftale om leje af lokaler samt udbygning af Hal 1

Den nuværende lejeaftale udløber ved årets udgang, og det lader vente på 
sig med diverse godkendelser fra kommunen med hensyn til udbygningen 
af hal 1, så den kan nok ikke forventes færdig i indeværende år. Jeg går i 
gang med at forhandle en forlængelse af lejeaftalen, formentlig i samråd 
med formanden for Tune IF.

Husudvalget

Der har ikke været afholdt møder i 2019. Ebba henvender sig til TRIM’s 
repræsentant, som er Fritz Jüngling, den tidligere formand i TRIM for at få
afholdt et møde. Der er stadig nogle udestående punkter fra sidste år, som 
hjul på bordene og stativer med hjul til vore stole.



Bestyrelsesmøder

Der har været afholdt 4 møder i årets løb, den 31/1, 21/3, 29/8 og 3/10.

Næste B-møde er den 26/3 2020.

Arrangementer

Sæsonafslutningen er den 6. maj. Vi skal have valgt et nyt festudvalg, så 
hvis der er nogle af de tilstedeværende, der har en uimodståelig lyst til at 
deltage, skal de ikke holde sig tilbage.

Bridgeskole den 23.februar og 15.marts.

Venskabsturnering den 3. april som omtalt ovenfor.

Åbent hus den 19. august.

Medlemsmøde den 7. oktober.

Og sidst men ikke mindst så har vi 10 års jubilæum til august næste år, 
som jeg synes, at vi skal markere.

Afslutning

En tak til jer alle for engagement og hjælpsomhed i det daglige. Det er en 
fornøjelse at være sammen med jer.

Til bestyrelsen en særlig tak for indsatsen og for jeres omgængelighed.

Hermed er min beretning for 2019 omsider til ende.

Tune, den 5. februar 2020

Jørgen Ypkendanz

Formand

Som dirigent:Poul Larsen


