REFERAT FRA STYREMØTE I NØTTERØY BK
TIRSDAG 27. AUGUST 2019
Til stede: Elen, Willy, Knut, Per
Fravær: Verina og Tor

Sak 20/2019: Referat fra forrige møte
Godkjent.
Sak 21/2010: Referat fra organisasjonsdagene
Arild Rydh og Svein Erik Kalliainen representerte klubben på
NBF´s organisasjonsdager 24.-25. august. (For øvrig var også
Vegar Næss – representerte Vestfold Bridgekrets – og Elisabeth
Groseth – representerte Horten BK – tilstede).
Kort oppsummering, spesielt myntet på rekruttering. Arild og
Svein Erik utarbeider et referat, og styret fortsetter diskusjonen på
neste styremøte.
Noen forslag som diskuteres videre:
 Komite for kurs/opplæring/rekruttering (Knut går inn
fra styret)
 Innføring med bridgevert på kurskveldene. (Ta imot
deltakerne, rettlede nye spillere)
 Bridgevettreglene
 Utmerkelser på julebordet – Årets motspiller? Årets
vennlige sjel?
Sak 22/2019: Oppsummering Brunstad
Liten og skuffende deltakelse fra vår (og andre klubber i Vestfold)
klubb på Bridgeuka i Vestfold som ble arrangert parallelt med
Ungdoms EM.
Forslag som kom opp under Bridgeuka i Vestfold var at det kanskje
kunne være en ide at klubbene i Vestfold besøker hverandre på
klubbkveldene. Per sender mail om dette til Vestfold Bridgekrets.

Sak 23/2019: Strømstadtur 5.-6. oktober.
P.t. 27 påmeldte. Besluttet å arrangere tur med parturnering lørdag
og singel søndag. Man kan gjerne melde seg på uten makker.
Ruteransvarlig????
Willy informerer Laholmen om at vi blir 28 deltakere med
tilleggsinformasjon om at det kommer 6-8 flere (uforbindtlig).
Klubben subsidierer både A og B medlemmer.
Tønsberg BK og Åsgårdstrand inviteres til deltakelse.
Sak 24/2019: Diskusjonsmøte 3.9.
Per sender mail til medlemmene om at det blir arrangert et
diskusjonsmøte med bridgefaglig innhold tirsdag 3. september.
Åpen for alle, men beregnet på de mer rutinerte. Innholdet kan
være konvensjoner, kortvurderinger, representasjonsspilling etc.
Tilbakemeldinger fra deltakere avgjør om dette er noe vi fortsetter
med.
Sak 17/2019: Terminliste høst 2019, inkl. undervisning.
Per hadde sendt forslag på forhånd. Knut avklarer med Vegar når
undervisningen (3 kvelder) skal gjennomføres. Kursleder godtgjøres
med kr 100. HCP turneringer 24. september og 12. november.
Ruteransvarlige fordeles mellom Tor, Vegar og Ellen/Einar.
Alle gir tilbakemeldinger på terminlisten i(inkl. kjente fravær) innen
10. september, og deretter sendes den Vegar for oppdatering på
hjemmesiden.
Sak 26/2019: Makkergaranti.
Utsatt til 10. september. Per er makkergarantist 3. september og
Willy 10. september. Tor forbereder til 10. september rutiner for
hvordan dette skal praktiseres.
Sak 27/2019: Representasjon.
Knut informerer før spillestart 27.08 og oppfordrer medlemmer til å
danne lag for å delta i KM, NM og SM.
Sak 28/2019: Runde til medlemmer som har spilt lite/ingenting i år
Utsettes til 10.09.

Sak 29/2019: Eventuelt
a) Kveldskontingenten reduseres til kr 60,- med virkning fra
03.09. Begrunnet med at vi ikke lenger har utgifter til
Marcus som Ruteransvarlig, og for ikke å ha høyere
kontingent enn Tønsberg BK
b) Før hver spillekveld skal det opplyses om hvem som er
ruteransvarlig og hvem som er Turneringsleder. Det må også
minnes om vår hjemmeside med nytting informasjon, bl.a. en
artikkel om TL på klubbkvelder.
c) Reduksjon til 24 spill på klubbkveldene? Vi fortsetter med
27.
d) HCP-resultater kan fremskaffes etter at turneringene er
rapportert. Kan eventuelt brukes for å ufarliggjøre HCPturneringer, og kanskje premiere ekstra vinneren? Tas videre
på neste møte.
e) Nytt styremøte tirsdag 10. september kl 14.00 m/pizza hos
Willy.

Ref: Per

