
REFERAT FRA STYREMØTE I NØTTERØY BK, TIRSDAG 26.2 2013  

Til stede: Bjørn, Elen, Ivar, Tor og Knut. Per ikke til stede pga geografi og sykdom. 

Sak 01/2013: Referat fra forrige møte 

Til sak 38/2012: Randi har gjennomført undervisningen i januar meget 

positivt. Hun er nå flyttet tilbake til Bergen og er derfor uaktuell 

framover. 

 

Sak 02/2013: Engasjement av Marius 

Marius gjør en utmerket jobb med regnskapet, og vi engasjerer ham 

videre. 

 

Sak 03/2013: Turneringslederkurs 

Vi prøver å komme i gang så snart som mulig. Vi foreslår at de andre 

klubbene melder fra til Knut eller Tor om deltakere. 

 

Sak 04/2013: Hyggeturnering 

Turneringen spilles lørdag 6. april på Nøtterøy vg etter samme 

retningslinjer som  i oktober, bortsett fra at vi foreslår å øke   

startkontingenten til kr 150 pr spiller. 

 

Sak 05/2013: Samarbeidsmøte 

Kl 17.30 – samarbeidsmøte med TBK og Tønsberg Damebridge for å 

diskutere bl.a hyggeturnering og turneringslederkurs. 

 

Sak 06/2013: Undervisningen på tirsdager 

Det blir undervisning 5. og 12. mars og muligens en eller to ganger etter 

påske. Vi tenker på å organisere undervisningen til høsten noe 

annerledes. Vi kommer tilbake til dette senere. 

 

 

 



Sak 07/2013: Medlemssituasjonen 

De aller fleste har nå betalt kontingenten for 2013. Medlemmer fra 

andre klubber som ønsker å spille hos oss, betaler klubbkontingent på kr 

30 

 

Sak 08/2013: Eventuelt 

a) Årsmøte 

Møtet avholdes kl 18 tirsdag  19. mars. Regnskapet er avsluttet og 

ser positivt ut. Innkalling sendes ut 14 dager før. Knut snakker med 

Finn om å lage kake. Ivar ønsker å tre ut av styret etter svært mange 

års trofast tjeneste., og vi stiller oss positive til det. Verina Dahl har 

sagt seg villig til å stille. 

 

b) Organisasjonsdager 

 

NBF arrangerer organisasjonsdager på Gardermoen 13. og 14. april. 

Vi regner med at Knut og Per deltar på NBF`s regning, og vi håper 

å kunne sende Tor og Verina. 

 

c) KM-par 

 

Mesterskapet arrangeres på Nøtterøy vg lørdag 16. mars. Vi 

oppfordrer våre medlemmer til å melde seg på. 

 

d) Nytt møte 

Vi møtes i forkant av årsmøtet 19.3 Kl 17.00 

 

Ref: Knut 

i.  

 


