
REFERAT FRA STYREMØTE I NØTTERØY BK 

TIRSDAG 30. APRIL 2019 

Til stede: Elen, Willy, Tor, Knut, Per 

Fravær:  Verina 

 

Sak 12/2019: Referat fra forrige møte 

  Godkjent. 

Sak 13/2010: Sommerbridge 2019(makkergaranti, handikap?) 

Spillestart kl. 18.30 i mai, og kl.18.15 f.o.m. 4. juni.  Regelmessig 

informasjon på spillekveldene og på hjemmesiden. 

Makkergaranti også i sommerbridgen.  Tor sender ut ajourført liste 

og informerer de som er oppført som makkergarantister. 

Per sender informasjon til NBF for oppdatering av informasjon om 

våre sommerturneringer. 

Vi skal spille handikapturneringer 14. mai og 25. juni.  Vi har et 

mål om å øke antall handikapturneringer fremover. 

Sak 14/2019:  EM for ungdomslag, Brunstad 

Kretsens har godkjent Larvik BK´s opplegg, og vi stiller oss bak. 

Dvs. at vi legger klubbkvelden 9. juli til Oslofjord Convention 

Center, Brunstad samtidig som EM for ungdomslag arrangeres 4.-

11. juli.  Alle kretsens klubber vil ha sine spillekvelder der, og det 

er mulig for alle å delta både på formiddagsturneringene 

(Handikap) kl.10.00 og ettermiddagene (Simultan) kl.18.00.  I 

tillegg blir det nybegynnerkurs alle virkedagene. 

Per blir klubbens kontaktmann og koordinerer våre aktiviteter. 

Dvs. informasjon til uorganiserte klubber, tidligere medlemmer, og 

inaktive medlemmer om mulighetene til spilling og til å se 

juniorene i aksjon i europamesterskapet. 

Sak 15/2019:  Nybegynnerkurs (Horten 28.-29. september) 

Bekjente orienteres om dette kurset og det som arrangeres på 

Brunstad 



 

Sak 16/2019:  Organisasjonsdager NBF 

Arrangeres på Gardermoen 24.-25. august.  Willy forespurt om å 

delta. Usikkert pga utenlandsreise.  I tillegg sjekker Knut andre 

aktuelle, f.eks. Roar L., Jon S., Trond L.  Viktig at vi har med 

deltakere ettersom det blir mye fokus på rekruttering.  Informasjon 

om org.dagene finnes på NBF´s hjemmeside 

Sak 17/2019:  Momsrefusjon 

  Elen har allerede sendt inn til NBF. 

Sak 18/2019:  Tur til Strømstad (bridgeopplegg). 

Parturnering (Handikap?) lørdag 5., og singelturnering søndag 6. 

oktober.  Bindende påmelding senest 31. august. 

Elen har oversikt over påmeldingene.  Det bør lages 

oppfølgingsinformasjon til hjemmesiden, samt oversikt over de 

påmeldte. 

Tor informerer Marcus om behov for at han tar bridgeregnskapet. 

Sak 19/2019:  Eventuelt 

a) Elen og Per deltok på ordinært kretsting. Referat på kretsens 

hjemmeside. 

b) Premieutdeling klubbmesterskapet foretas 30. april TW/EOS 

c) Medlemmene inviteres til diskusjonsmøte 3. september. 

KK/PBS. 

d) Nytt styremøte tirsdag 27. august kl 17.00 

 

 

Ref: Per 

 

 


