
Hordaland Bridgekrets 

Referat fra styremøte 25. november 2004 

Det ble arrangert styremøte torsdag 25. november 2004 kl. 16:30 på Engelen. 

Følgende møtte: Steinar Kyrkjebø, Erik Engum, Per Halvorsen og under postene som 
berørte KRU; Bjørg Brynie. 
Rune Fagerbakke (KRU) hadde forfall for å besøke kone og barn på klinikken. Vi 
gratulerer. 

1. Valg av referent. 
Per Halvorsen valgt. 
   

2. Godkjennelse av referat fra forrige møte. 
Møtereferat godkjent 
   

3. Loddsalg. 
Alle klubber er fakturert. Noen klubber har litt problemer med å overholde 
tidsfristene med hensyn på innsending til kretsen som har lagt denne fristen for tett 
i siste salgsdag. Dette er gjort for å ha gode marginer i forhold til NBF's frister og 
trekningsdato og for å gi oss sjansen til å ha en purrerunde før disse fristene 
utløper. 
   

4. Nye Lokaler. 
Torsdagsspillingen har flyttet fra Cafe Clue til Engelen. Disse lokalene er vesentlig 
bedre egnet til formålet. Vi har fått et kontraktsforslag fra Engelen som gir oss 
gratis spillelokaler hver torsdag i henhold til kretsens terminliste. I tillegg alle 
mandager i perioden 1.mai til 31. august dersom vi ønsker dette. I tillegg vil 
Engelen tilføre oss et sponsorbeløp koblet til NM-par. 
 
Kontrakten har en bindingstid frem til 1. september 2006 med mulighet for 
evaluering i løpet av april 2005. En evt. oppsigelse fra en av partene i forbindelse 
med dette evalueringsmøtet vil være effektiv fra 1. september 2005. 
 
NBF H forplikter seg til å arrangere ekstra spillekvelder i turistsesongen dersom 
Engelen ber om dette. Kretsstyret tar forbehold om at slike spillekvelder må 
avtales med tilstrekkelige frister for NBF H og at sommerbridgen i Åsane må 
beskyttes i den grad det er mulig. Med disse forbehold gir styret enstemmig sin 
tilslutning til at slik avtale signeres (PH). 
   

5. Seriemesterskapet. 
SM 3. og 4.div ble arrangert Høgskolen i Bergen 20-21. november. Dessverre lot 
det seg ikke gjøre å arrangere sideturneringen som det ble invitert til på grunn av 
manglende oppslutning. Arrangementet ga NBF H et overskudd på ca. kr. 2000 
gjennom dugnadsinnsats og salg av mat og drikke. Rimelig lokale var skaffet til 
veie av S.O.Høyland. Butlerberegning er foreløpig noe forsinket på grunn av 
tekniske problemer både hos Reidar Johnsen og Jonill Storøy (Sogn & Fj.). 
   



6. NBF H har invitert klubbene til å påta seg arrangement av diverse KM. Foreløpig 
har Aurland og Austevoll meldt sin interesse for KM-par. Vi venter på hotelltilbud 
fra Aurland. Andre KM har vi ikke fått tilbakemeldinger på. 
 
Til KM-lag har vi 22 lag som spiller kvalifisering i Bergen. 8 lag i sone Øst. 
   

7. Forretningsfører. 
Styret har vurdert 2 kandidater og går enstemmig inn for å tilsette Finn Øvstedal 
som ny forretningsfører i kretsen fra 1. januar 2005. Ansettelsen vil medføre 
mindre justeringer i stillingsbeskrivelsen. Dette går på innbydelser, diverse kontakt 
med klubbene og arrangementsansvar. Videre vil Reidar Johnsen sluttføre 
regnskap for 2004 i løpet av januar/februar 2005 og Per Halvorsen vil utarbeide 
budsjett for 2005/2006. 
 
Justeringene i stillingsbeskrivelsen resulterer i tilsvarende justering i 
lønnsbetingelsene første år. 
   

8. KRU. 
Vi har 64 rekrutter som har startet på nybegynnerkurs i kretsen i høst. Kretsen har 
meldt samtlige inn som K-medlemmer i NBF. Av hensyn til klubbtilhørighet vil 
dette foregå på den måte at NBF fakturerer klubbene som deretter viderefakturerer 
kretsen. 
 
Bjørg Brynie (KRU) kontakter kursarrangørene med hensyn på oppfølging av 
rekruttene etter avsluttet kurs. Kretsen har videre gitt Bergen Bridgekrets 
jubileumsbok som velkomstgave til alle kursdeltagere. 
   

9. Nytt medlem KRU. 
Av det opprinnelige KRU har Karl Asplund flyttet til Sverige mens Espen Forberg 
har fratrådt. Rune Fagerbakke (Austevoll) har akseptert å tre inn i KRU og Bjørg 
Brynie vil komme opp med forslag til nytt tredje medlem av KRU. 
   

10. Ingen poster under eventuelt.  

 

 

Bergen, 25. november 2004 

Referent, 
Per Halvorsen 

 


