
REFERAT  FRA STYREMØTE I NØTTERØY BK 

TIRSDAG 14. AUGUST 2018 

 

Til stede: Verina, Ellen, Bjørn, Tor, Knut 

Fravær: Per 

Sak 27/2018: Referat fra forrige møte 

     Referatet godkjent uten kommentarer. 

 

Sak 28/2018: Hederstegn 

Statutter for tildeling av Æresmedlemskap og Hederstegn ble       

utformet. ( se vedlegg) 

 

Sak 29/2018:  Organisering av Havna-festivalen 

På grunn av dårlig påmelding er festivalen noe redusert. Det 

gjennomføres turneringslederkurs fredag 31.8, og Havna-

turneringen spilles 1-2.9.  Vi avlyser Bridge for Alle turneringene 

og påbygningskurset. Det er ikke behov for personalressurser fra 

klubben. Sigmund Bakke fra Horten tar ansvar for både 

turneringslederkurset og turneringen. Eli Ann Bakke bistår. 

 

Sak 30/2018:  Momsrefusjon 

      Klubben får kr 14.793 i momsrefusjon for 2017 

 

Sak 31/2018:  Rekruttering 

Vi har fått henvendelse fra fire damer på Nøtterøy som gjerne vil 

lære bridge. Vi inviterer dem til klubben neste tirsdag, og Verina 

tar ansvar for opplæringen. Vi kjøper inn 10 stk Spill Bridge 1. 

Vi har også mottatt en henvendelse fra Horten, og kan evt ta inn 

en eller to personer til i gruppa. Alle styremedlemmene fikk et 

eksemplar av rapport fra bridgelærerutdanningen i Mo, mai 2018. 

Vi tar opp spørsmålet om rekruttering i skolen igjen til høsten. 



Sak 32/2018:  Terminliste , høst 2018 

Terminlisten godkjent med innlagt simultandeltakelse. Klubben 

dekker dem ekstra avgiften. Knut har foreløpig undervisning 

11.9, 25.9 og 2.10. Kommer tilbake til flere datoer senere. Vi 

starter arbeidet med å kartlegge deltakelse i kretsserie, NM og 

SM. Alle styremedlemmer sender inn fraværsliste til Per. 

 

Sak 33/2018:  Klubbledermøte i kretsen 

Bjørn deltar på møtet i Horten 20.8. Verina sørger for at han får 

tilsendt sakspapirer. 

 

Sak 34/2018:  Eventuelt 

a) VBK har startet en kronerulling for å støtte juniorenes deltakelse 

i VM i Kina. NBK bidrar med kr 10 pr medlem. 

b) Knut snakker med Markus om regnskapsansvar framover 

c) Nytt møte 25.9 kl 17 

 

Knut K ( ref) 


