
Referat fra

Generalforsamlingen i Tune IF Bridge
onsdag, den 9. februar 2022 kl. 17.00.

 
Generalforsamlingen startede efter onsdagsholdets turnering var færdig. Bridgeklubben var vært 
med smørrebrød og 1 øl. Spisningen foregik før generalforsamlingen. 23 medlemmer deltog i 
generalforsamlingen.

Formanden bød velkommen. I år kunne mødet afholdes til normal dato. Et tegn på, at coronatiderne 
var forbi. 

Ad a). Valg af dirigent: Jan Russ blev valgt som dirigent
Jan konstaterede, at indkaldelse og dagsorden til generalforsamlingen var udsendt til medlemmerne 
rettidigt. Russ konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig i 
henhold til vedtægterne. 

Ad b) Valg af stemmetæller:. Som stemmetællere blev valgt Anne Sindahl og Arne Lindahl 

Gurli Ypkendanz blev udpeget til referent.

Ad. c). Formandens beretning
Jørgen indledte sin beretning med at mindes en af vore spillere fra onsdagsholdet, Mogens Lind, 
som var afgået ved døden i efteråret. 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.

Et enkelt spørgsmål om flytning af Bridgeskolen i marts til den 3. april. Var svaret, at Søren havde 
bedt om ændring af datoen.

Beretningen blev derefter godkendt uden bemærkninger. 
Der henvises til vores hjemmeside, hvor hele beretningen kan læses.

Ad.d). Regnskabet:
Ebba fremlagde årsregnskabet for 2021.

Til et spørgsmål om hvorfor Bridgemate var sat til 1. kr. Var svaret, at det er for at gøre 
opmærksom på, at vi har Bridgemate. Der er afskrevet 1 kr. mindre end anskaffelsessummen.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Budgettet for 2022 som ikke kræver godkendelse af generalforsamlingen var baseret på et 
medlemsantal på 47 og uændret kontingent på 350,- kr.

Ad. e). Indkomne forslag:
 Uændret kontingent blev godkendt.



 Bestyrelsens forslag om pointgivning i tilfælde af at begge spillere i et par havde forfald 
blev indgående drøftet. Der ønskedes hemmelig afstemning. For forslaget om 0 point til et 
par, hvor begge har forfald stemte 15 imod stemte 6 og 2 ved ikke. Der fortsættes således 
med at give 0 point i den nævnte situation. 

 Til bestyrelsens forslag om ændring af klubreglerne blev det besluttet, at bestyrelsen 
fremover kunne ændre klubregler i løbet af en sæson. De ændrede klubregler skulle 
efterfølgende godkendes på først kommende generalforsamling.

Ad. f). Beslutning om antal medlemmer i bestyrelsen: 
Enighed om forsat 5 medlemmer i bestyrelsen.

ad g). Valg:
1 Kasserer, Ebba Mygind blev genvalgt for 2 år
2 Bestyrelsesmedlemmerne Gert Johansen, og Gurli Ypkendanz blev genvalgt for et år. Bente 

Russ ønskede ikke genvalg. Ingen meldte sig til som nyt bestyrelsesmedlem. Vi afventer 
således, at en i klubben skulle få lyst til at melde sig.

3 Jørgen Ypkendanz blev genvalgt som medlem ag Hovedbestyrelsen i Tune IF for 2 år.
4 Ebba Mygind blev genvalgt som suppleant til hovedbestyrelsen for et år.
5 Jan Christensen ønskede ikke genvalg som suppleant til bestyrelsen, i stedet blev John 

Larsen valgt for et år.
6 Jane Sørensen blev genvalgt som revisor og Jan Russ blev genvalgt som revisorsuppleant. 

Begge for et år.

Alle takkede for valget.

Ad 8):Eventuelt. 
Jette Andreasen gjorde opmærksom på, at tonen på mandagsholdet var blevet skarp. Det var ikke mere tilladt
at spørge om kortene, og det var ikke så socialt længere 
Mandagsholdet er et hold for nybegyndere og let øvede. Flere fra onsdagsholdet er begyndt også at spille om 
mandagen. Det må blot ikke være på bekostning af nybegynderne. Vi har altid hjulpet de nye, så de fik lært 
spillet i trygge rammer og langsomt glide ind og blive en del af klubben. Dette tages op på kommende 
mandagshold.

På spørgsmålet om at spille i 2 rækker, er svaret, at det kræver at der spilles ved 6 – 7 borde.

Bliver mandagsholdet større, vil dette kunne tages op til den tid.

Dirigenten takkede de fremmødte for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for hans myndige og professionelle måde at styre mødet på og erklærede 
derefter generalforsamlingen for afsluttet.
Mødet sluttede ca  kl. 18.55.

Referent.  Gurli Ypkendanz


