
 

Kort oppsummering fra åpent møte i Nøtterøy BK tirsdag 4. juni 2013.  
 
I tillegg til styrets representanter Knut K., Tor W., Elen O.S., Verina D. og Per B.S., deltok 15-20 
personer på møtet som styret hadde invitert til for å få noen innspill på klubbens drift og andre 
saker.  
 
Knut K. ledet møtet og åpnet med å informere om at det har skjedd et skifte av revisor etter 
general-forsamlingen. Leif Erik Loe har bedt seg fritatt og Stein Endresen er forespurt og har sagt 
seg villig.  
 
Spilling i klubben.  
 

 Tilfredshet med Monrad.  

 Ønskelig med en egen B-pulje, men da helst på minimum 5 bord og også bruk av 
Bridgemate  

 Lagturnering i klubben kan kanskje forsøkes til høsten 1 kveld eller 2  

 Ønskelig at uerfarne spillere av og til kan spille med etablerte spillere  

 Krake søker make. Etterlyst et system for at singelspillere kan finne makker ved behov  

 Kanskje det kan lages et klubbhandicap og at noen turneringer kan spilles med dette  
 
Undervisning.  
 

 Stor interesse for å fortsette med undervisning kl.17.30 – 18.15 noen tirsdager.  

 Kanskje nybegynnerkurs til høsten. Først samles interesserte til «spill bridge på 1-2-3» og 
så kan man se om interessen er stor nok for å fortsette med undervisning basert på 
NBF`s materiell Bridge 1.  

 Undervisningsmateriellet kan kanskje gjøres tilgjengelig på våre hjemmesider  

 Hjemmesiden kan brukes til å gjennomgå meldinger og spilleføring på et spill fra siste 
spillekveld  

 Generelt interesse for å følge med på hjemmesiden  

 Til høsten kan vi bruke en kveld til å orientere om bridge på BBO. Vi kan bruke en 
prosjektor og vise hvordan man registrerer seg og hvordan man kommer inn. Dessuten 
kan 4 etablerte spillere sitte med hver sin PC for å vise hvordan det spilles.  

 
Forslaget om at styret og Ole Johan får spille uten kveldsavgift ble støttet av de tilstede-
værende. Dette for å ha som en gulrot for å rekruttere nye medlemmer til styret og for om mulig 
å få det lettere å rekruttere til styret.  
 
Forslag kom om gratis kaffe på spillekveldene.  
 

Nøtterøy, 4. juni 2013                 

Per Bryde Sundseth referent 


