
Hordaland Bridgekrets 
 
Referat fra styremøte 14. oktober 2004 
 
Det ble arrangert styremøte torsdag 14. oktober 2004 kl. 16:30 på Cafe Clue. 
 
Følgende møtte: Per Halvorsen, Erik Engum, Steinar Kyrkjebø, Tove Skjervagen, Ann-Mari 
Mirkovic og Reidar Johnsen. I tillegg møtte Bjørg Brynie fra rekrutteringsutvalget. 
 
   1.  Referent. Reidar Johnsen valgt til referent. 
        
   2. Referat fra forrige styremøte. Det var ingen merknader. 
        
   3. Loddsalg. Reidar orienterte om at alle lodder var utsendt til klubbene og at de var 

fakturert. 
        
   4. Innkjøp av kortstokker. Kirsten Rita Arnesen hadde ved hjelp av sponsormidler fått 

kjøpt billige kortstokker fra Sverige. Kretsen fikk tilbud om å overta 480 kortstokker 
etter BAK's storturnering for kr 1.730,- og vedtok dette samrøystes. 

        
   5. Espen Forberg hadde som rekrutteringskontakt sendt ut en mail til klubbene der han i 

ganske sterke ordelag "refset" de som ikke var positive til loddsalget som vi er 
påtvunget fra NBF. Kretsen presiserte at de ikke var enig i ordlyden på det som var 
sendt ut og tok avstand fra det. Ettersom det kunne se ut som mailen var sendt ut på 
vegne av kretsen ble det vedtatt å sende en mail der det ble presisert at det ikke var 
kretsen som stod bak den mailen og at vi tok avstand til det som ble skrevet der. 

        
   6. Nye spillelokaler. Det var enighet om at spillelokalene på Cafe Clue ikke er gode. Det 

ble gjort vurderinger for å finne bedre lokaler. Randi Nyheim har sagt at hun gjennom 
bekjentskaper kan sjekke opp andre aktuelle spillelokaler og det hadde ingen noe imot. 
Det ble også diskutert omsyn som alkohol, røyking og parkering uten at det foreløpig 
kom noen entydig konklusjon. Per undersøker blant spillerne hva som skal til for at vi 
får mer attraktive spillelokaler også med tanke på sommerbridgen neste sesong. 

        
   7.  Diverse informasjon. Per orienterte om en del i samband med kommende turneringer. 

KM lag - innbydelse er sendt uten stor respons. Følges opp. Seriemesterskapet 
arrangeres med 3. og 4. div i Bergen i slutten av november. Det blir her også gitt tibud 
til rekrutteringslag om en egen serie. Det er sendt ut invitasjon til klubbene om å 
komme med tilbud om arrangement av KM. Ingen klubber har meldt noen interesse. 
Reidar innhenter tilbud fra Fretheim hotell i Flåm om KM par og Per undersøker 
spillelokale i Bergen for de andre kretsmesterskapene. 

        
   8.  Budsjettoppfølging. Reidar hadde laget en foreløpig oversikt over økonomien. På 

grunn av sparte utgifter med forretningsfører som nå er på dugnad ser det ut som vi 
kommer rimelig bra ut. 

        
   9. Nytt medlem RU. Det var enighet om å spørre Rune Fagerbakke som nytt medlem i 

rekrutteringsutvalget. 
        
  



 10.  Forretningsfører. Ingen har foreløpig søkt, men noen har meldt interesse for stillingen. 
Dette følges opp av Per og Reidar.  

 
Saklisten var lengre, men på grunn av at det skulle lages til bridgen ble møtet avsluttet nå. 
 
Bergen, 14. oktober 2004 
 
Referent 
Reidar Johnsen 


