
Referat fra styremøte 7-16 i NBK, tirsdag 6.12  2016  

 

Til stede: Elen, Verina, Bjørn, Tor, Knut. Fravær: Per 

 

Sak 40/2016: Referat fra forrige møte   

16 deltakere fullførte kurset i TBK. Vi gratulerer. Det har blitt spilt med inntil 2,5 bord i egen 

pulje etterpå. 

Elen og Knut må gå gjennom VIPPs opplegget etter jul. 

Kontingentinnkreving går greit men en del gjenstår. Inn- og utmeldinger er ikke oppdatert, 

Elen sender mail til Per. 

 

Sak 41/2016: Juleavslutningen 13.12 

Ole J har gjort nødvendige innkjøp og kompletterer videre. Vi starter kl 18.00 og serverer 

tapas fra Kilen Delikatesse, samt marsipankake ( Elen ordner ) Tor kjøper drikke. VI spiller 

22 spill singelturnering, forutsatt at det ordner seg teknisk. Det trekkes tre frammøtepremier ( 

vin ) blant de som har hyppigst frammøte. Styret + Ole J møter kl 16.45. Knut Kjøper konfekt 

til Nøtterøy vg. 

 

Sak 42/2016: Terminliste , vår 2017 

Per har laget forslag som ble vedtatt uten endringer. I tillegg legger Knut inn undervisning 14-

21-28.2 og 14-21-28.3 Markus må sjekke om han er til stede 17.1 slik at vi kan delta i 

simultan.Fravær i januar/februar: Knut 10-17-24-31.1 og 7.2, Bjørn 17-24-31.1, Elen 10-17.1, 

Tor 17-24.1 Per kompletterer fraværsliste etter hvert. 

 

Sak 43/2016: Kostnader SM/KM/NM 

Knut sørger for å få inn avgift fra de som ikke spiller aktivt i klubben. Fra og med runde 3 

dekker klubben utgifter ved reiser utenom kretsen. 

 

Sak 44/2016: Hjemmeside 



Vegar Næss tar ansvar for hjemmesiden vår. Vi må alle være aktive i å sende over stoff. Knut 

undersøker hva en mer anvendelig side koster fra NBF, og under forutsetning at utgiften ikke 

er altfor høy, kjøper vi den for å få større fleksibilitet 

 

Sak 45/2016: Eventuelt 

a) Spilling 20.12 Vi undersøker hvor mange medlemmer som ønsker å spille. 

b) Det har kommet spørsmål om nybegynnerkurs. Vi avholder ikke noe i vår, men 

vurderer til høsten 

c) Nytt møte 21.2, kl 17.00 

Ref: Knut 

 

   


