
REFERAT FRA STYREMØTE I NØTTERØY BK 

TIRSDAG 4. DESEMBER 2018 

Til stede: Elen, Bjørn, Tor, Knut 

Fravær:  Verina, Per 

 

Sak 43/2018: Referat fra forrige møte 

   Vedr. sak 37: Skolemesterskap: 

Mesterskapet er gjennomført med 24 lag, men 

vi klarte ikke å stille denne gang. Prøver neste 

år. Verina tar ansvaret. 

   Vedr sak 42:  Brosjyren er kommet. Bra presentasjon. 

Sak 44/2018:  Medlemsundersøkelse 

Styret gjennomgikk mitt forslag og kom med relevante innspill til 

endringer. Jeg legger inn endringene og ber Per pynte litt på 

utseendet for å gjøre den mer innbydende. Vi legger ut 

undersøkelsen 15.1 og har svarfrist 29.1. Alle medlemmene får 

undersøkelsen på mail, samt at den legges ut i klubben i 

papirversjon. 

 

Sak 45/2018:   Juleavslutningen 

Vi starter som vanlig kl 18.00. Styret møter kl 17.00 for 

klargjøring. Tapas, gratis. Elen har hånd om maten og pynteting. 

Bjørn lager kake, og Tor ordner drikke. Knut kjøper konfekt til 

skolen. Vi deler ut vin til verdige medlemmer. Det spilles 

singelturnering med vinpremie til de tre beste. 

 

Sak 46/2018:   Kontingent 2019 

       Kontingentvarsel er sendt ut med betalingsfrist 10.12 

 

Sak 47/2018:   Barn og unge i Færder kommune 



Kommunen tar sikte på å lage et spillforum for unge i 

kommunen, primært brettspill. Det er en mulighet for oss å 

komme inn der. Knut har kontakt med konsulent Erik Sørensen 

og skal få beskjed når det igangsettes. Hører vi ikke noe innen en 

uke, tar jeg kontakt på nytt. 

 

Sak 48/2018:   Havnaturneringen(e) 

Regnskapet er endelig avsluttet med et overskudd på ca kr 5.000, 

som skal deles med organisasjonen til Tormod Røren. Vi prøver 

oss på et arrangement også neste år, andre helg i september. 

Nøtterøy BK vil kun stå for turneringsarrangementet, evt andre 

innslag tar NBF seg av. 

 

Sak 49/2018:   Makkergaranti 

Vi har besluttet å innføre makkergaranti , forhåpentligvis 

allerede fra januar. Vi lager en liste av frivillige som dekker hele 

året ( ca 2 ganger pr pers pr år). De som kan tenke seg det, 

melder seg på til Elen. Den ansvarlige hver gang bærer et skilt 

med MAKKER. 

 

Sak 50/2018:   Eventuelt 

a) Terminliste: 

 

Vi gjennomgikk terminlisten og gjorde ønskede endringer. Vi 

legger årsmøtet til 19. mars og klubbmesterskapet 26.3 og 2. 

og 9. april. Mesterskapet spilles slik at det går an for èn 

person å vinne. Spiller du tre kvelder, gjelder alle dine 

resultater, uansett hvor mange makkere du har hatt. 

b) NBF arrangerer EM nasjonslag for ungdom på Brunstad i 

tiden 2-12.7. NBF ønsker lokale personer i 

arrangementskomiteen. Knut tar kontakt med aktuelle 

personer. 

c) Nytt styremøte tirsdag 19. februar kl 17.00 

 

Ref: Knut 


