
Referat
Medlemsmøde i Tune IF Bridge

Onsdag, den 27. oktober 2021 kl. 16.45.

Dagsorden til mødet blev udsendt til medlemmerne den 26. oktober 2021 pr. mail. Mødedatoen var 
bekendt i forvejen.

Mødet startede ca. kl. 17.30 efter afholdelse af onsdagsholdets turneringsspil. 25 medlemmer deltog
i mødet.

Under mødet blev billeder fra jubilæet vist i diasshow.

Ad 1: Velkomst:. 
JY bød velkommen. 

Ad 2: Vi indledte med et glas jubilæumsvin og en mad.

Ad 3: Jubilæet
JY takkede for en god jubilæumsdag. Og takkede fordi så mange havde ydet en stor hjælp, så dagen
kunne blive så god, som den blev.
På grund af forkert markering fra JY’s side af de rigtige svar til quizen, var der fejl i udregningen af
quizen som Jørgen udbedrede ved selv at give 4 yderligere vindere en flaske vin.

Ad 4: Halvårsregnskab:
EM fremlagde halvårsregnskabet for 2021. 
Næsten alle havde indbetalt kontingent. Da der ikke endnu er foretaget periodisering af kontingenter
ligesom regnskabet for jubilæet ikke var helt på plads, forelå ikke en samlet overblik over resultatet 
d.d. Vores likviditet er god og resultatmæssigt er året forløbet som forventet. Vi er stadig i gang 
med bankskiftet.

Ad 5: Lokalesituationen og flytning af spilledage:
Der er to onsdage, hvor Borgerhuset er optaget til anden side.
Det betyder, at vi ikke kan spille disse dage.
Vi har mulighed for i stedet at spille om torsdagen i de 2 uger, der er tale om.
På spørgsmålet til de fremmødte medlemmer om de kunne spille en torsdag, var svaret enstemmigt, 
at dette ikke gav problemer. 
Det blev således bestemt, at følgende dage blev ændret:
Onsdag, den 8. december 2021 blev flyttet til torsdag, den 9. december 2021.
Onsdag, den 5. januar 2022      blev flyttet til torsdag, den 6. januar 2022.

Ad 6: Bridgeskolen
JY orienterede om, at der kunne være lokaleproblemer om søndagen, hvor bridgeskolen blev 
afholdt. Tune Borgerhus var de fleste weekender udlejet til andre arrangementer. Vi har en aftale 
med Tune skole, Højen om, at vi i stedet må være der. Faciliteterne var ikke helt så gode som i 
Borgerhuset, men kunne gå an.

Ad 7: Venskabsturneringen:
GY havde aftalt med Søren Pirmo, at venskabsturneringen i november blev aflyst pga. de mange 
arrangementer i vores klub (jubilæet, medlemsmøde, Bridgeskole).



Venskabsturneringen den 8. april 2022 bliver afholdt som sædvanligt, men afholdes i
 Olsbækken. 

Ad 8: Vores klubregler for tildeling af point med virkning for op- og nedrykning samt 
vinpræmier:
Der var stemning for, at vi beregnede oktober for sig selv, selv om det kun ville være for 2 
spilledage.
Ved udregningen af point har det hidtil været praksis, at det gav 0 point, hvis et par – selv med 
lovligt forfald – ikke var til stede på en spilledag og ikke stillede med et substituerende par. 
Vi foretog en vejlende afstemning og der var flertal blandt de fremmødte om at ændre dette, således
at det par, der ikke var tilstede skulle tildeles en middel.
Ændringerne skal med i vores klubregler, og der vil blive fremlagt forslag herom på 
generalforsamlingen i februar 2022.
Vi har ingen substitutliste, men der er spillere på mandagsholdet, som gerne vil være substitutter.
Aftalt, at der laves en liste med deres navne, telefon nr. og mail adresse, så de kan kontaktes af 
spillere fra onsdagsholdet.
Det vigtigste er, at man skriver afbud på kalenderen, så snart man har kendskab til forfald.
Derefter er det nr. 1. hvis man selv finder en afløser til sin makker (eller makkeren finder en)

Andre klubregler:
I vores klubregler står, at vi skal have taget kortene op, før uret har ringet første gang – dvs før der 
er 5 minutter tilbage af spilletiden.  Ellers må tastes ”ej spillet”
Det er Nords opgave at se, om denne regel bliver overholdt. 

Der er megen støj under spillet. Dette ønskes ændret. Skal der kommunikeres bør det ske ved at 
man hvisker. 

Kirsten N. nævner, at dette kan være et problem, da flere har høreproblemer og derfor ubevidst 
kommer til at tale lidt højere

Før uret har ringet sidste gang, er der en tendens til, at de, der er færdige med spillene, rejser sig. 
Det blev påpeget., at vi fremover ikke må rejse os før alle har spillet færdig.

Kaffevognen vil fremover ikke blive kørt ind i lokalet, før alle er færdige med at spille.

Ad 9 Julefrokosten er den 15. december 2021 og generalforsamlingen, den 9. februar 2022:
Vi skal have nedsat et festudvalg. Interesserede fra begge dage bedes melde sig så hurtigt som 
muligt.

Ad 10.Input/forslag fra medlemmerne.:
Der var ikke indkommet input fra medlemmerne.
Lene Keppie efterlyser sprit på bordene.
Spritten vil fremover blive sat på de almindelige borde tæt ved spillebordene. Dette for at undgå våd
sprit på filten. Våde sprithænder gør kortene fedtede. Vi har d.d. fået udskiftet alle onsdagens kort 
til nye kort.

Jørgen takkede for et godt og konstruktivt møde.
Mødet sluttede kl. ca. 18.30

Referent Gurli Ypkendanz


