
Referat fra styremøte nr. 4 -12 i Nøtterøy Bridgeklubb ((NBK) 

Tilstede: Knut Kjærnsrød (KK), Tor Walle (TW), Bjørn Valstad (BV) Elen Opland 

Stenersen (ES), Per Bryde Sundseth (PS) 

Forfall: Ivar Gjerde (IG) 

Dato:  Tirsdag 31. juli 2012 på Nøtterøy Videregående Skole. 

 

Møtets agenda var sendt ut på forhånd. 

 

Sak 20/2012 – referat fra forrige møte. 

Godkjent. Alle actionpunktene var gjennomført eller ført opp som egen sak           

senere på møtet 

Sak 21/2012 Terminliste. 

 

Forslag utarbeidet av PS for høst 2012 var utsendt på forhånd. De oppførte 

simultanturneringene vurderes senere. Settes opp som kveldsturnering/evt. 

simultanturnering.  De gangene man spiller simultan eller MP treff blir det             

også anledning til å spille i annen pulje.  Høstturneringen over 3 kvelder ble             

lagt til 23.10, 30.10 og 06.11.   Terminlisten legges inn på hjemmesiden vår      PS 

Sak 22/2012 Kontingent/medlemsstatus. 

Brev vedr. kontingent utarbeidet av KK skal sendes alle medlemmer per mail.           

De 8 medlemmene som ikke har betalt purres per mail (vedl.ovennevnte brev)     PS  

Vi har betalt lisens for 2 medlemmer som ikke har innbetalt.  Purres                         PS 

De 20 spillere som har deltatt relativt regelmessig uten å være medlem hos oss            

eller TBK eller TBDamer får en mail (vedl.ovennevnte brev med anmodning            

om å bli medlem              PS 

I november sendes giro til alle medlemmer på kr 200 + 70? + 30? med             

anmodning om innbetaling før årsskiftet for å bekrefte medlemsskap 2013     PS 

 

Sak 23/2012 Medlemsundersøkelser - konsekvenser 

Oppsummering av medlemsundersøkelsen vedr. undervisning var positiv så              

det ble besluttet å starte i september med undervisning kl.1745 tirsdagene. og           

alternere mellom videregående og grunnleggende tamaer.  Temaene for september    

og oktober samt ansvarlig per kveld, blir satt opp i løpet av august      KK 

Under dette punktet ble det presisert at alle er velkommen til å spille i A og det          

skal sørges for alle blir godt mottatt.  Fortsatt spilling i 2 puljer                TW 



Undersøkelsen vedr. samarbeid var også positiv.  Besluttet å forsøke å få TBK           

og TBDame med på en felles turnering en lørdag i oktober i våre lokaler.  Tas          

opp med klubbene på møtet 28.08.  Avklaring også i forhold til skolen                KK 

 

Sak 24/2012 Samarbeidsmøte TBK og TBDame 28.08. 

Enighet om å gå for vårt forenklede forslag til avtale om dubleringsmaskinen.  

Justeringer i avtaleforslaget – nytt forslag vedlegges.  Fra NBK stiller      KK og PS 

 

Sak 25/2012 Innkjøp 

Besluttet å gå til innkjøp av 15 bridgemate og server til en pris av ca kr 22500.   TW 

Behov for kofferter og mapper avklares med Magne Indreiten      KK 

 

Sak 26/2012 Premiering 

Forslaget om endring i premiene på klubbkveldene fra Flaxlodd til Flaxlodd/   

kontanter tilsvarende Flaxloddverdien skapte engasjement og diskusjon, bl.a.           

om prinsippet om å bruke kontanter som premier.  Den foretatte avstemmingen 

resulterte i at forslaget ble vedtatt mot 1 stemme, og innføres fra 01.09.12    TW 

Det siste avsnittet i forslaget om sammenlagtpremiering høst/vinter/sommer             

ble frafalt 

 

Sak 27/2012 Eventuelt. 

Deltakelse i begravelse til Johs. Kjellerød og kr 500 til kreftforeningen               KK  

Lageret ryddes og skap forsøkes skaffet        TW 

Magne Indreiten forespørres om å ta regnskapet 7.august. PS sørger for         

rapportering i Ruter, resultatinfo til medlemmene og avisene i etterkant.      PS 

KK, TW og PS setter opp fravær resten av sesongen og jan/feb.  Person(er)      

opplæres i Ruter slik at regnskapet blir håndtert fremover i Ruter      TW

  

Brev sendes til Hans Låhne med takk for innsatsen med regnskapsprogrammet.      

Han får spille fritt resten av inneværende år.         KK 

Neste styremøte 11. september kl.17.00         KK 

 



 

Nøtterøy, 1.august 2012 

Per Bryde Sundseth                  

referent 


