
Referat
Medlemsmøde i Tune IF Bridge
Onsdag, den 7. oktober 2020  

Dagsorden til mødet blev udsendt til medlemmerne den 6. oktober 2020 pr. mail. Mødedatoen var 
bekendt i forvejen.

Mødet startede ca. kl. 17.00 efter afholdelse af onsdagsholdets turneringsspil. 16 medlemmer deltog
i mødet.

Ad 1 Velkomst:. JY 
JY bød velkommen og takkede de fremmødte for deres deltagelse.

Ad 2. Lokalesituationen: JY:
Lokalesituationen er nu afklaret. Vi kan fortsat spille mandag og onsdag i Tune Borgerhus.
Brugsaftalen i Sundheds- og Idrætshuset udløber 1.1.2021 og bliver ikke forlænget.
Vi afholder bridgeskole om søndagen, og de dage, hvor vi ikke kan være i Tune Borgerhus, har vi 
fået en aftale med Tune skole, Højen, om at afvikle den i deres lokaler.
Vi skal ikke betale husleje de 2 steder.
Meget af vores materialer er flyttet til Tune Borgerhus. Vores flytbare tavle er flyttet til lokale i 
Højen. Køleskabet er flyttet ud i køkkenet. Den store plastikboks står fortsat i depotrummet, nu 
sammen med det lille aflåste skab og det tidligere computerbord.
Kommunen har bevilget os en bærbar PC, så nu kan vi sætte holdene op hjemmefra.

Hjemmeplejen har benyttet vore lokaler siden marts og har lånt en del af vore store tallerkener og 
bestik. Ebba har kontaktet hjemmeplejen og fået en del tilbage. Hjemmeplejen tjekker deres ting 
igen og tilbageleverer det, der er vores. 

Ad 3. Aflysning af spilledage: JY 
Onsdag, den 11.11 har Ældresagen booket lokalet til bankospil. Og den 2.12 har ældrebadminton 
booket lokalet til deres juleafslutning.
Hvis ikke disse arrangementer bliver aflyst, må vi finde en alternativ løsning evt. aflyse.

Ad 4. Status på medlemmer: GY
Onsdagsholdet har 31 spillende medlemmer og 4 der afventer corona situationen, før de starter op.
Mandagsholdet har 8 spillere og 2, der muligvis starter op til januar, hvis corona situationen bedres. 
Mandagsholdet har desuden 9 spillere fra onsdagsholdet, der er med på turneringsholdet.

Ad 5 .Økonomi: EM
34 medlemmer har pt betalt kontingent. Vi har nu betalt sidste afdrag på lånet til indkøb af vores 
bridgemate. Det giver lidt luft i budgettet. Pr. 30. juni er der et overskud på kr. 6.870.

Ad 6: Undervisningen mandag: GY
Thea underviser fra kl.12.00 – ca. 12.45 hver mandag, og alle medlemmer er velkomne til at deltage
i undervisningen. Thea har sagt ”ja” til at undervise foreløbig frem til januar 2021. ’
Thea spiller med, når vi mangler en spiller i den efterfølgende turnering.

Ad 7: Ændring af spilafviklingen for mandagsholdet: JY



En spiller fra mandagsholdet har påpeget, at der under turneringen mangler tid til at tale om 
spillene. Pågældende havde forstået, at det var et begynderhold, hun havde meldt sig til. 
Spørgsmålet er hvorledes vi kan tilgodese dette ønske.
Forslag fra mødedeltagerne: Vi kunne forlænge pausen mellem spillerunderne og drøfte de spillede 
spil der. – Vi kunne forlænge spilletiden pr spil, så der var tid til at drøfte spillene der.
Ulemper: At drøfte spillene under runden vil nemt give uro og forstyrre de andre spillere. – 
At vente til pausen med at drøfte de spillede kort er for lang tid at vente, idet man så har glemt de 
enkelte spil. – Det er vigtigt at drøfte spillene, lige efter de er blevet spillet. Det vil kræve, at man 
hvisker/ taler meget sagte, for ikke at forstyrre.
Besluttede at tage dette emne op med mandagsholdet.

Ad 8 Bridgeskolen: GY
Søren Pirmo forestår fortsat undervisningen. Lokalet er som udgangspunkt i Tune Borgerhus, men 
lokalet kan blive udlejet til festarrangementer en uge før vores planlagte søndag, og bridgeskolen 
afholdes da i stedet på Højen. Vi er booket ind alle bridgeskoledagene på Højen. 

Ad 9:. Venskabsturneringen i Olsbækken: GY 
Vi fortsætter med at afholde venskabsturneringen 2 gange om året. Den første fredag i april måned i
Tune og den første fredag i november i Olsbækken.
Vi kan være 50 spillere i Olsbækken.
Vi starter om eftermiddagen (nærmere om tidspunktet senere)
Olsbækken sørger for præmier.
Vi sørger for kage.
Der vil blive fremlagt en deltagerliste, hvor man kan tilmelde sig. Vi håber, at der vil være mange, 
som er interesseret i at deltage.

Ad 10: Juleafslutning onsdag den 9. december eller onsdag den 16. december 2020. Herunder 
nedsættelse af et festudvalg: JY

Der var fuld tilslutning til at afholde juleafslutningen den 16. december.
Vi skal have nedsat et festudvalg. Mange har været med i et festudvalg. Nogle har endnu ikke 
prøvet det. Måske kunne det være sjovt for dem at være en del af festudvalget til vores 
juleafslutning. 

Ad 11: Input/forslag fra medlemmerne:
Kirsten Ravn har sendt en mail til Gurli, hvori hun påpeger vigtigheden af at overholde sikkerhedsreglerne 
for coronavirussen, når vi har kaffepause. Vi står for tæt ved kaffebordet. Bliver stående og snakker fremfor 
at sprede os i lokalet. Vi går alle samtidig ud i køkkenet med vor kaffekop. Måske kunne få personer tage 
flere kopper med ud i køkkenet.
Alle var enige i disse betragtninger og vil fremover efterleve dem. 
Kaffekopper og kagetallerkener m.v. sættes fremover på serveringsbordet. Birgit har tilbudt at sætte det hele 
i opvaskemaskinen

12: Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er onsdag, den 3. februar 2021 kl. 17.00

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

Referent Gurli Ypkendanz


