
 

Referat styremøte Molde Bridgeklubb 

 

Styremøte 4 2017 

DATO:  5.12.2017  
TID kl.  16:00 – 17:15 
STED:  Egon 
 

Møte innkalt av:  Cecilie Sandvik 

Møtedeltakere: Ingeborg Grimsmo, Anne Britt Aas, Jan Kåre Tangen, Cecilie Sandvik 
 

 

Sak 16: 17  Godkjenning referat fra styremøte 3, 2017 og innkalling til styremøte 4, 
2017 

 Godkjent 
 

Sak 17: 17 Molde Storturnering 
Kostnader ved å flytte storturneringen til f.eks. Rådhuset vil 
beløpe seg til ca. 6000 kroner. Vi gjennomfører 
storturneringen i 2018 i den form vi har gjort tidligere år. 
Om kostnadene blir for høye, vil vi da vurdere igjen om vi 
fortsatt skal arrangere denne.  

 

Sak 18:17 Romjulsturnering 
Ingeborg reklamerer for turneringen på facebook. Vi holder 
fast ved avgjørelsen om at vi må ha minst 16 par pr.21 
desember for at turneringen blir arrangert. 

 

Sak 19:17 Siste spillekveld før jul/premiering 
Denne blir gjennomført på samme måte som tidligere år. 
Cecilie handler inn premier. 

 

Sak 20:17 Makkergaranti 
Vi innfører makkergaranti fra januar 2018.  

Sak 21:17 Handikapp fra 2018 
Vi starter opp med handikappberegning fra nyttår.  
 

 

Sak 22:17 Eiendeler og regnskapsføring 
Innkjøpene av dubleringsmaskin, kort, mapper, PC tas i sin 
helhet på drift. Det vil det bety at underskuddet blir ganske 
stort i år. PC kostet ca. 4 500 og kort, mapper og 
dubleringsmaskin kostet ca. 46 000, så underskuddet vil øke 
med ca. 50 0000. Vi har et materialregnskap ved siden av 
hovedregnskapet. Utstyret skrives inn i materialregnskapet, 
og verdiene blir synliggjort i årsmeldingen. 
 

 

 



 

Sak 23:17 Økonomistatus 

Storturneringen ble dyrere pga. av dagpakke og ekstra husleie. I tillegg fikkt vi 
også 5000 mindre i sponsormidler. 

Alt utstyr vi har kjøpt inn vil trekke ned resultatet. Enten hele beløpet (variant 2 
over), eller det som eventuelt skal nedskrives (variant 1 over) 

Det er en del ekstra kostnader i forbindelse med innkjøpet som må tas i år. 
Dette gjelder toll for en tilleggsforsendelse (noen hundre kroner), innkjøp av 
nye kasser og frakt av hovedforsendelsen. (Helge hentet i Sverige). 

Antall fremmøtte så langt i år er litt høyere enn året før (ca. 5 % vekst) og 
leiekostnadene er uendret fra i fjor. 

Pr dags dato har vi 113 000 kroner på bok.  

 

Sak 24:17 Eventuelt 

Det er ønske om å se på tidspunkt for spillestart på klubbkveldene. Det har 
kommet innspill  om å starte minst en halv time seinere enn vi gjør i dag. 
Forslaget er at Helge lager en elektronisk spørreundersøkelse for å se om dette 
er ønskelig for flere. 

 

 


