
Referat fra styremøte nr. 3 -13 i Nøtterøy Bridgeklubb ((NBK) 

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

Verina Dahl (VD), Per Bryde Sundseth (PS) 

Forfall: Tor Walle (TW) 

Dato:  Tirsdag 16. april 2013 på Nøtterøy Videregående Skole. 

 

Møtets agenda var sendt ut på forhånd. 

 

Sak 14/2013 – referat fra forrige møte. 

Godkjent.  

Sak 15/2013 – Konstituering av styret. 

 ES blir kasserer med bistand av Bjørn                   /ES 

 KK ordner med disposisjonsendringer i banken      /KK 

 PS ordner med endringer i Brønnøysund og NBF      /PS 

 ES ordner med 2 ubetalte fakturaer vedr. serviceavgift NBF                    /ES 

Sak 16/2013 – Referat fra kretstinget. 

KK, TW og VD deltok. Overskudd ca kr 5000 og innestående                        

 ca kr 113000. 

KM lag. Det etableres en gruppe som skal se på ordningen. 

Det kan  være aktuelt at NBK arrangerer en 3.div. pulje     /KK 

Sak 17/2013 – Referat fra NBF`s organisasjonsdager 

  KK, PS (begge på NBF`s kostnad), TW og VD deltok.  Innholdsmessig  

  var det spesielt rekruttering 2013-2015 som ble behandlet.  Kurs i regi  

  av NBK etter sommeren?         /KK 

Interesse for å ha et åpent møte f.eks. 1 gang i måneden fra ca kl 17.45  

 for å diskutere klubbens aktiviteter.  Testes ut en tirsdag i slutten av mai.   /KK 

Sak 18/2013 – Turneringslederkurs 

Kontakt med TBK og Tbg.Dame med informasjon om at vi starter TL 

opplæring på nettet ca 1. mai med VD, TW, KK og PS fra NBK som 

 deltakere.  Det legges opp til lik fremdrift og samlinger lokalt.   /KK 

 



Sak 19/2013 – Sommerbridge 

  Lagturnering i klubben?  Vurderes over sommeren. 

  Terminliste for mai-august legges ut på vår hjemmeside       /PS 

Sak 20/2013 – Undervisning fra høsten. 

Det legges opp til 12 undervisningsdager i forkant av klubbkveldene           

neste sesong. 2x3 dager på høsten og 2x3 dager på våren.     /KK 

Sak 21/2013 – Bridgefestivalen i Fredrikstad 

Nybegynnerfestival 1.-3. august og bridgefestivalen 2.- 10. august.  

Bekjentgjøres for klubbens medlemmer med oppfordring til å delta. 

Sak 22/2013 – Premiering vårsesongen        

PS har regelmessig ajourført deltakelsen og premiering på klubbkveldene 

 i år. Det lages en sammenstilling t.o.m. 23. april som sendes ES.      /PS 

Utbetaling av flaxlodd eller pengepremier foretas 30. april og fremover    /ES  

Sak 23/2013 -  Eventuelt. 

Positive tilbakemeldinger fra hyggeturneringen – overskudd kr 70.Vi 

 fortsetter med en turnering med sosialt tilsnitt per halvår. Ønskelig med 

  større engasjement fra TBG og Tbg.Dame.   

Forslag om at styret ikke skal betale kveldskontingent for å «belønne» 

 innsats og spore andre til å stille opp.  Fremmes på medlemsmøtet i mai.   /KK 

Kretsen har besluttet å øke km.godtgjørelsen fra kr 1,50 til kr 2,00.  Dette 

gjøres også gjeldende for NBK. 

Det blir arrangert et åpent klubbmesterskap golf/bridge i Vestfold Golfklubb 

søndag 16. juni og bridge søndag 17. juni.   

75 års jubileum i 2016.  Vi må senere nedsette en komite  

Neste styremøte tirsdag 21. mai kl.17.00.  Den eneste posten på agendaen blir 

brainstorming om det åpne medlemsmøtet tirsdag 4. juni.   

Nøtterøy, 16. april 2013 

Per Bryde Sundseth                  

referent 


