
Tune IF Bridge

Beretning for 2020

Dødsfald

Den 26. maj 2021 afgik Poul Larsen ved døden efter længere tids sygdom. 
Poul var en engageret og dygtig bridgespiller, som man sagligt kunne 
drøfte diverse problemstillinger i forbindelse med bridgespillet med. Og 
altid hjælpsom. Bridge tænkte på Poul med en bårebuket og Susanne – 
Pouls bridgemakker – var til stede ved bisættelsen.

Jeg vil bede om, at vi holder et øjebliks stilhed for Poul. 

Æret være Pouls minde.

Coronaen og medlemmer

Vi er for øjeblikket 45 medlemmer mod 52 ved sidste års 
generalforsamling. Der har været en afgang på 9 medlemmer væsentligst 
på grund af Coronaen og en tilgang på 2 medlemmer.

På grund af Coronaen måtte jeg sende en mail den 10. marts 2020 med det 
kedelige budskab, at vi var tvunget til at lukke ned fra og med den 11. 
marts.

Vi fik således ikke afholdt vores sædvanlige afslutningskomsammen for 
sæsonen 2019/20, der var planlagt til den 6. maj.

Der blev mulighed for at starte op igen den 19. august 2020, hvor vi kunne
gennemføre åbent hus som planlagt. Vi kunne nu spille til den 21. oktober, 
hvor vi igen måtte lukke ned.



Den planlagte venskabsturnering i Olsbækken fredag den 5. november 
måtte vi aflyse.

Herefter havde vi en kort periode fra den 23. november til den 8. 
december, hvor vi igen kunne spille.

Så røg også juleafslutningen, der var planlagt til onsdag den 16. december.

Sæsonafslutningen 2020/21 fik vi heller ikke afholdt.

I de perioder hvor det har været muligt at spille, har vi været omfattet af 
restriktioner, der blandt andet har betydet, at vi kun har måttet være 10 
personer. Det vil sige 2 borde med oversidder. Vores lokale her i 
Borgerhuset er dog så stort, at vi har kunnet opdele det i 2 adskilte 
sektioner, så det har været muligt at spille 2 gange 10 personer. Dette har 
ikke været aktuelt, da vi ikke på nogen spilledag har været mere end 10 
personer. De fleste af vore medlemmer ønskede at se tiden an med hensyn 
til, hvordan Coronaen udviklede sig.

Men nu lysner det. Vi er startet op igen den 3. maj 2021. Ikke på fuld kraft,
men med færre restriktioner. Vi kan nu spille 25 personer samtidig og 
forventer at vi er oppe i fulde omdrejninger, når den nye sæson begynder 
til september.

Nye lokaler

Det blev hen over sommeren 2020 klart, at vi ikke fik mulighed for at 
fortsætte i lokalerne i Skolegade. Kommunen ville have lokalerne til 
Hjemmeplejen og selv om vi havde kontrakt til 1. januar 2021, blev vi 
allerede fra første nedlukning forment adgang på grund af restriktioner.

Vi har i stedet fået nogle dejlige lokaler her i Borgerhuset og Borgerhusets 
bestyrelse og daglige leder har været meget imødekommende over for vore
ønsker. På grund af pladsmangel er der ikke mulighed for at alle vore ting 



kan opbevares her og vi kan også risikere at enkelte af vore spilledage om 
onsdagen bliver tidsmæssigt afkortet, da Ældresagen har lokalet onsdag 
formiddag med ret til at afholde spisning, der strækker sig ud over kl. 
13.00. Som f.eks. sidste onsdag, hvor vi først kunne komme til kl. 14.00.

Flytningen har givet anledning til en del ekstra arbejde med mange møder 
med kommunen, Borgerhuset og skolerne i Tune.

 

Medlemsmødet den 7. oktober 2020.

Det planlagte medlemsmøde kunne heldigvis gennemføres, da det lå i den 
periode, hvor det var muligt at samles.

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

Hjemmesiden

Susanne er fortsat med at holde vores hjemmeside opdateret.

Der står mange oplysninger på vores hjemmeside www.tune-if.dk – se 
under Bridge. Husk at bruge den.

Tak til Susanne for det store arbejde.

Anden assistance

Det skal nævnes, at John altid er en meget stor hjælp på spilledagene med 
at gøre klar og rydde væk. Og også i andre forhold er John altid villig til at 
give en hånd med.

Thea underviser mandagsspillerne forud for dagens turnering. Thea er som
bekendt meget vidende om bridge, og at hun vil afse tid til undervisning er
af stor betydning for såvel spillerne som klubben.

http://www.tune-if.dk/


Også tak til alle jer andre, der giver en hånd med i det daglige.

Bridgeskolen

Det lykkedes os at afvikle Bridgeskolen som planlagt på trods af 
restriktioner med Søren Pirmo som dygtig og underholdende underviser.

Den 26. januar og den 23. februar foregik undervisningen i vore gamle 
lokaler i Skolegade. Den 20. september på Tune Skole. Lokalerne her er 
ikke optimale, men vi skal være glade for, at have muligheden, såfremt 
Borgerhuset skulle være udlejet. Bridgeskolen er jo om søndagen. 
Borgerhuset har første ret til lokalerne lørdage og søndage.

Den 25. oktober og 6. december var der undervisning i Borgerhuset.

I alt 5 undervisningsdage.

Bestyrelsesmøder

Der har været afholdt 3 møder i årets løb, den 30/1, 6/7 og 3/9.

10 års jubilæum

Vi har 10 års jubilæum i år. Første spilledag i klubben var den 5. oktober 
2011. Vi vil markere begivenheden med spisning for klubbens medlemmer
og nogle få indbudte onsdag den 13. oktober 2021, efter at vi har spillet. 
Både mandags og onsdags spillere kan deltage i turneringen, der starter kl. 
13.30. Bestyrelsen har planlagt, at der denne dag kun skal spilles 20 spil. 
Bestyrelsen står for arrangementet.

Reserver allerede nu dagen.



Planlagte arrangementer

Åbent hus onsdag den 18. august.

Bridgeskole 26. september, 31. oktober, 28. november, 30. januar, 20. 
februar og 27. marts.

Medlemsmøde den 27. oktober.

Venskabsturnering den 5. november.

Afslutning

En tak til jer alle endnu engang for engagement og hjælpsomhed i det 
daglige og for jeres dejlige og hyggelige måde at være på.

Til bestyrelsen en særlig tak for indsatsen i et vanskeligt år.

Hermed er min beretning for 2020 til ende.

Tune, den 13. juni 2021

Jørgen Ypkendanz

Formand


