
Referat fra

Generalforsamlingen i Tune IF Bridge
onsdag, den 8. februar 2023 kl. 17.10.

 
Generalforsamlingen startede efter at onsdagsholdets turnering var færdig. Bridgeklubben var vært 
med smørrebrød og 1 øl. Spisningen foregik efter generalforsamlingen. 29 medlemmer deltog i 
generalforsamlingen.

Formanden bød velkommen. 
Ad 1) Valg af dirigent: Jan Christensen
Jan konstaterede, at indkaldelse og dagsorden til generalforsamlingen var udsendt til medlemmerne 
rettidigt. Generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig i henhold til vedtægten. 

. Ad 2) Valg af stemmetæller:.  Annie Nielsen og Arne Lindahl. 

Gurli Ypkendanz blev udpeget til referent.

Ad. 3)     Formandens beretning:
Beretningen kan læses på vores hjemmeside.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 

Ad.4). Regnskabet:
Ebba fremlagde årsregnskabet for 2022.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Budgettet for 2023 som ikke kræver godkendelse af generalforsamlingen var baseret på et 
medlemsantal på 49 og uændret kontingent på 350,- kr.

Ad.5) Indkomne forslag:

a) Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 350.-Kr. 
Blev vedtaget

Ad. 6) Beslutning om antal medlemmer i bestyrelsen – bestyrelsen foreslår uændret 5:
Blev vedtaget

ad 7) Valg:

1 Formand for 2 år – Jørgen Ypkendanz afgår og ønsker ikke at fortsætte som formand. 
Bestyrelsen foreslog Ebba Mygind som ny formand: Blev valgt

2 Kasserer for 1 år – Ebba Mygind afgik uden for tur, da Ebba Mygind er foreslået som ny 
formand. Bestyrelsen foreslog Jørgen Ypkendanz som ny kasserer.  Blev valgt for 1 år.

3  Bestyrelsesmedlemmerne Gert Johansen, John Larsen og Gurli Ypkendanz var villige til 
genvalg og blev valgt for et år.

4 Som medlem af Hovedbestyrelsen i Tune IF for 1år foreslog bestyrelsen Ebba Mygind. Blev 
vedtaget.

5 Som suppleant til hovedbestyrelsen i Tune IF for 1 år foreslog bestyrelsen Jørgen Ypkendanz.
Blev vedtaget.



6 Som suppleant til bestyrelsen for 1 år foreslog bestyrelsen Elin Olsen. Blev valgt. 
7 Som revisor for 1 år foreslog bestyrelsen Jane Sørensen. Blev valgt.
8 Som revisorsuppleant for 1 år foreslog bestyrelsen Jan Russ. – Blev valgt.

Ad 8):Eventuelt. 
Poul Wellendorf: Var startet i Tune Bridgeklub i september sammen med sin makker Lis Rasmussen. Der var 
blevet taget godt imod dem. De var meget glade for at spille her og hyggede sig meget i klubben.

Jane Sørensen og Ella Kjær Sørensen vil gerne hjælpe til med bridge maten. Det kræver en indkøringsfase, 
Jørgen takkede for tilbuddet og vil lave nærmere aftale.

Ebba Mygind takkede for valget. Udtalte en stor tak til Jørgen Ypkendanz for hans store arbejde i klubben 
gennem alle årene. Jørgen Ypkendanz fik stående klapsalver.

Dirigenten takkede de fremmødte for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for en meget kompetent ledelse og erklærede derefter generalforsamlingen for 
afsluttet.

Mødet sluttede kl. 17.50.

Som dirigent:

Jan Christensen
Referent.  Gurli Ypkendanz


