
Referat fra

Generalforsamlingen i Tune IF Bridge
Mandag, den 14. juni 2021 kl. 17.00.

 
Bridgeklubben var vært ved 2 stykker smørrebrød med 1 øl og snaps til. Spisningen foregik efter 
generalforsamlingen. Generalforsamlingen startede efter mandagsholdets turneringsspil. 15 
medlemmer deltog.

Formanden bød velkommen og ønskede alle et godt møde

Ad 1. Valg af dirigent: Jan Russ blev valgt som dirigent
Generalforsamlingen havde på grund af Coronaen ikke kunnet afholdes indenfor det i vedtægterne 
fastsatte tidspunkt. Med de tilstedeværendes samtykke blev det derfor godkendt, at den først blev 
afholdt nu.
Indkaldelse var udsendt til medlemmerne den 9.maj 2021 pr. mail. Dagsordenen blev udsendt 7. 
juni 2021 pr. mail. Jan Russ konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovlig og 
beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.

. 2 Valg af stemmetæller:. Som stemmetællere blev valgt Jytte Kristiansen og John Larsen.

Gurli Ypkendanz blev udpeget til referent.

Ad. 3. Formandens beretning
Jørgen indledte sin beretning med at mindes en af vore spillere fra onsdagsholdet, Poul Larsen, som 
var afgået ved døden den 26. maj. 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.

Der henvises til vores hjemmeside, hvor hele beretningen kan læses.

Beretningen blev derefter godkendt uden bemærkninger. 

Ad.4, Regnskabet:
Ebba fremlagde årsregnskabet for 2020.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Budgettet for 2021 som ikke kræver godkendelse af generalforsamlingen var baseret på et 
medlemsantal på 42 og uændret kontingent på 350,- kr. for en sæson.

Ad. 5., Indkomne forslag: ingen

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



7. Valg:
1 Formand, Jørgen Ypkendanz blev genvalgt for 2 år
2 Bestyrelsesmedlemmerne Gert Johansen, Bente Russ og Gurli Ypkendanz blev genvalgt for 

et år.
3 Ebba Mygind blev genvalgt som suppleant til hovedbestyrelsen for et år.
4 Jan Christensen blev valgt som suppleant til bestyrelsen for et år.
5 Jane Sørensen blev valgt til revisor og Jan Russ blev valgt som revisorsuppleant. Begge for 

et år.

Alle takkede for valget.

8. Eventuelt. 

Tune IF Bridge har 10 års jubilæum i september 2021. Der vil komme nærmere information om fejringen af 
denne. 

Dirigenten takkede de fremmødte for god ro og orden.

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 ca  kl. 18.00.

Referent.  Gurli Ypkendanz


