
Referat fra styremøte nr. 5 -12 i Nøtterøy Bridgeklubb ((NBK) 

Tilstede: Knut Kjærnsrød (KK), Bjørn Valstad (BV) Elen Opland Stenersen (ES), Per 

Bryde Sundseth (PS) 

Forfall: Ivar Gjerde (IG), Tor Walle (TW), 

Dato:  Tirsdag 11. september 2012 på Nøtterøy Videregående Skole. 

 

Møtets agenda var sendt ut på forhånd. 

 

 

Sak 28/2012 – referat fra forrige møte. 

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

senere på møtet 

 

Sak 29/2012 Arbeidet på klubbkveldene/trivselskomite/undervisning. 

 

Bruk av regnskapssystemet Ruter blir ivaretatt av Tor, Knut og Per.  Alle er   

imidlertid mye fraværende i vintersesongen, så Christer og Magne blir spurt              

om å være erstattere.  Alle skal gjennom en opplæring i bruk av de nyinnkjøpte 

bridgematene som blir tatt i bruk tirsdag 2. Oktober.           

Ole Johan Aas gjør en stor jobb tirsdagene i trivselskomiteen.  Denne søkes          

utvidet med 1-2 personer da de 2 andre (Bjørn V og Grethe S) også er mye            

borte.                         /KK 

Undervisningen tirsdager fremover blir i hovedsak ivaretatt av Knut.  Finn Gjone      

har signalisert at han vil være mye fraværende i høst og følgelig kan vi ikke regne   

med han til undervisning.  Det er laget en informasjon om hvilke emner som 

gjennomgås tirsdagene i september og oktober kl.17.45 - 18.15.  Knut vil ivareta 

undervisningen de fleste gangene og han godtgjøres med 50% av kveldsavgiftene      

for kursgruppen med virkning fra 4. september. 

 

Sak 30/2012 Referat fra klubbledermøte i kretsen 10. september. 

Terminlisten fra kretsen mottatt.  Denne blir innbakt i vår terminliste når KM           

lag-datoene bekreftes (avhengig av antall lag).  Lag fra klubben til krets, NM     

klubber og Seriemesterskap avklares                    /KK 

 

 



Sak 31/2012 Samarbeid med Tønsberg BK og Tønsberg Damebridge 

Det forventes en rask avklaring på avtale med TBK om bruk av dublerings-          

maskin.                        /KK 

Lørdag 27. Oktober blir det en parturnering for de 3 klubbene på Nøtterøy VGS. 

Startkontingent skal gå til bespisning og premiering.                 /KK 

 

Sak 32/2012 Begravelse Kjell Rahd 

Knut deltok og NBK ga kr 500 til kreftsaken (som også TBK gjorde) 

 

Sak 33/2012 Kontingent/medlemssap 

Som før vedtatt vil vi i november produsere fakturaer for kontingent 2013.                

(kr 200 til NBF, kr 70 til kretsen og kr ?? vedtas 17.11 til NBK).  På dette     

styremøtet må det også besluttes hvordan vi skal forholde oss til spillere som       

kommer på spillekveldene 3. gang i 2013 uten å være medlem av klubben.  

Serviceavgift på kr 10 per spiller til NBF innføres fom 2013.  De 3 

samarbeidsklubbene er enige om å praktisere retningslinjene fra NBF likt. 

 

Sak 33/2012 Eventuelt. 

Simultanturnering tirsdag 18. Oktober vurderes.  Informasjon på spillekvelden 25. 

September.  

Det er laget et skjema til bruk for premiering.  F.o.m. september blir premieringen 

flaxlodd, alternativt tilsvarende beløp i kroner i h.h.t. styrevedtak 

Neste styremøte 11. november kl.17.00         KK 

 

 

Nøtterøy, 1.august 2012 

Per Bryde Sundseth                  

referent 


