
 

 

Tune IF Billard & Dart

 

Tune IF Billard & Dart  

Formand: Steen Olsen 

E-mail: sto@tunenet.dk 

Tune, den 19. maj 2021 
 
 

Tune Billard & Dart afdeling Generalforsamling 

Formandens beretning. 

 
Et nyt år er gået og det var så mit 5 år som formand for Billard afdelingen, en opgave som jeg egentlig stadig 
ikke er helt vild med, det er meget tidskrævende, alt for mange møder lægges på dage hvor jeg hellere ville 
spille billard, og alt for meget arbejde med den månedlige Tuneposten, det er ikke nemt at finde på noget nyt 
at skrive om, men vi skal være med, for vi har dog fået en del nye medlemmer grundet det blad. 
Og nu er det tid igen til at få lavet det årlige Tune If magasin, Der er blevet taget nye billeder og lavet nye 
tekster så det bliver spændende at se det, når det er færdigt, burde udkomme engang i juni, men Corona virus 
har fået lavet udskydelser på dette magasin, så vi ved ikke helt hvornår det bliver.  
 
Vi fik desværre ikke meget glæde ud af Dart, men vi er da i gang igen, der var lidt spil i sommeren og så røg 
vi jo ind i en måneder lang nedlukning, men nu skal vi have samlet Dart op igen. 
 
Nå men jeg håber dog de forskellige virksomheder kommer i gang igen så vi måske kan få lidt flere 
sponsorer til næste år. 
 
Vi var ligeledes begyndt for alvor at komme i gang med at søge i diverse fonde for at få udvidet og forbedret 
vores billardafdeling, nye elektroniske Scoreboard. Jeg havde fundet en sponsor til de Pc’er der skal bruges 
således at vi nu har 2 borde med det udstyr, det 3 Scoreboard kommer op i løbet af det kommende år.  
 
Det lykkedes dog os få nye lærreder på 2 borde og nogle nye turneringsballer men det fik vi lov til selv at 
betale, vi kunne ikke få tilskud fra kommunen, men det overlevede vi dog. 
 
En stor tak til Yvonne som på kassererens vegne sørger for at vores bogføring altid er i orden med styr på 
alle bilagene. Bestyrelsen skylder stadig at invitere Yvonne ud til en lille middag som tak for hendes flot 
udførte arbejde.  
 
Men jeg er dog glad for at have haft en bestyrelse med gode aktive medlemmer, for uden dem var jeg nok 
sprunget fra, vi har dog ikke lavet så meget under denne her Covid-19 men alligevel en stor tak til 
bestyrelsen. 
 
Men tak for jeres opmærksomhed og fortsat godt møde. 
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