
REFERAT FRA STYREMØTE I NBK, TIRSDAG 3.12.2019 

Til stede:   Elen, Willy, Tor , Knut 

Fravær:  Verina, Per 

 

Sak 38/2019: Referat fra forrige møte 

   Referatet vedtatt uten kommentarer 

 

Sak 39/2019: Juleavslutningen 

Avslutningen er 17.12, kl 18.00. Det blir servert juletallerken 

og kake. Gratis og heller ingen spilleavgift.(singelturnering) 

Tor kjøper inn drikke, Bjørn baker kake. 

 

Sak 40/2019: Nybegynnerkurs 

Kurset er bestemt til å starte første mandag i februar. Vegar 

har sagt ja til å være ansvarlig kursleder. Kurskomiteen + 

Vegar  møtes 17.12 for å avtale detaljer som annonsering, 

kursavgift osv. Knut snakker med skolen om bruk av 

lokalene. 

 

Sak 41/2019: Ungdomstilbud, Færder kommune 

Knut og Tor har møtt opp tre torsdager på Teigar u.skole for 

å  prøve å med elever på bridgeopplæring. Ingen framgang så 

langt, men vi gir ikke opp. Ungdomslederne skal fortsette å 

prøve å motivere elever til å prøve, og Tor( sammen med 

noen), møter opp igjen den andre torsdagen i januar. Vi har 

kontakt med Arne Veierød som er ungdomsleder. 

 

Sak 42/2019: Terminliste, vår 2020 

Per har laget forslag som ble tatt opp og godkjent. For 

tirsdagsundervisning, se neste sak. Vi melder oss på til alle 

simultanturneringer. 



 

Sak 43/2019: Tirsdagsundervisningen 

Vi fortsetter med opplegget i januar. Tor tar dagene 14-21-

28.1. Vi diskuterer fortsettelsen senere. Tidspunkt: 17-18 

 

Sak 44/2019: Temadiskusjon 

Vi har hatt to ganger foreløpig med godt oppmøte. Knut lager 

et opplegg til 10.12 som handler om motspill. Tid 17-18 

 

Sak 45/2019: Eventuelt 

a) Strømstad-tur 5.-6.10 

34 deltakere hadde en meget flott tur. Flotte lokaler på 

Laholmen, og mat og stemning var topp. Parturnering på 

lørdag der vinnerne ble: Eva Beckstrøm og Tor Walle 

Singelturnering ( handikap )søndag med vinner: Karin 

Maczko. 

Elen og Willy hadde gjort en meget god komitejobb. 

Willy har gitt vår positive tilbakemelding til hotellet. 

Nettoutgift for klubben etter sponsingen ble kr 30.000. 

Vel anvendte penger! 

 

b) Kontingent 2020 

 

Elen har full kontroll. Hun sender ut purring noe senere, 

og de som ikke har betalt, meldes ut pr 4.1.2020. Meldes 

inn igjen ved evt betaling senere. 

 

c) Nytt møte 

 

Tirsdag 18. februar kl 17.00 

 

Ref: Knut 


