
REFERAT FRA STYREMØTE I NØTTERØY BK 

TIRSDAG 10. SEPTEMBER 2019 

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

 

Sak 30/2019: Referat fra forrige møte 

• Referat fra organisasjonsdagene ikke mottatt. Knut følger opp 

• Mail sendt vedr. kontakt mellom klubbene i Vestfold. 

Avventer kretsen. 

• Terminliste – Per anmodet om bedre reaksjoner fra 

styremedlemmene (et par) på mailutvekslinger 

Sak 31/2019: Referat fra diskusjonsmøte 03.09.  

8 fremmøtte – god stemning.  Fine tilbakemeldinger.  Willy ga 

uttrykk for at det ble litt mange varianter og anmodet om mer 

konkrete temaer. Etter møtet er mail sendt deltakerne med 

informasjon om at det blir nye møter 1. oktober, 5. november og 3 

desember.  Dessuten er systemoversikten til Knut-Per, Jon-Trond, 

Arild-Svein Erik.  Anders-Tor Erik ettersendes.  Knut og Per 

planlegger og gjennomfører neste møte.  

Sak 32/2019:  Strømstad-tur 

Willy lager utkast til et brev til alle deltakerne (p.t. 32) og spør bl.a. 

om transportbehov. 

Parturnering lørdag (Knut og Per spiller ikke med hverandre) og 

singel søndag. Tor/Vegar ruteransv. Tor tar med meldebokser og 

BM, samt sørger for spill.  3 beste par HCP (300-200-100 + vin) 

premieres. Tor sjekker om HCP beregning kan brukes i singelturn.  

Sak 33/2019:  Kurs/opplæring/rekruttering. 

Komite som ledes av Knut etableres med førse møte 24. september. 

Verina og Willy deltar, og Elisabeth forespørres. 

Sak 34/2019: Makkergaranti/ruteransvarlige 

Makkergarantister resten av året bestemt.  Tor er oppført mange 

ganger, og finner andre som kan erstatte han.  Per avklarer 

ruteransvarlige og oppdaterer fraværslisten for resten av året. 



Per utarbeider utkast til informasjon om makkergarantien til 

hjemmesiden. 

Sak 35/2019:  Handicapsystemet. 

Knut har mottatt et notat om dette fra NBF.  Sendes Vegar for 

oppdatering på hjemmesiden. 

Vi har fastsatt HCP turneringer 24.09 og 12.11.   

Bestemt at vi på klubbkveldene også produserer HCP resultatliste. 

Det paret som er nærmest de 3 beste i scratch resultatene premieres 

også.  Vi slutter med premiering i B. 

Sak 36/2019:  NM klubber 2020. 

NBF har etterlyst arrangør.  Besluttet at vi ikke sender søknad. 

Sak 37/2019:  Eventuelt 

a) Vi deltar på NBF´s poenghøst 15.10 uten ekstra spilleavgift. 

b) Bridgevert.  Etableres ikke, men Elen møter jo alle som skal 

betale kontingent, og ønsker nye velkommen.  Styret 

informeres om nye som da tar en prat med vedkommende.  

Makkergarantisten støtter også opp i forhold til den sosiale 

vinklingen mot spillere som kommer. 

c) Kaffepause etableres ikke, men «kaffeverten» sørger for at 

det settes kaffe, kopper og kjeks på bord i spillelokalet for 

prat før spillekvelden. 

d) Bridgevettregler.  Tor kopierer og laminerer disse.  Legges ut 

på alle bordene.  Leder informerer om en bridgevettregel hver 

kveld. 

 

Ref: Per 

 

 


