
REFERAT FRA STYREMØTE I NBK , TIRSDAG 18. 

FEBRUAR 2020. 

 

Til stede: Verina, Elen, Tor , Knut 

Fravær: Willy, Per 

 

Sak 1/2020: Referat fra forrige møte 

  Vedr sak 41/2019, Ungdomstilbud Færder kommune. 

Knut har prøvd å få kontakt med Arne Veierød som er ansvarlig for 

opplegget uten å lykkes, men har nå fått en SMS om at han lover å 

ringe tilbake. 

 

Sak 2/2020: Nybegynnerkurs 

24 personer er påmeldt. Vi har hatt to kursdager hittil, og Vegar 

gjør en solid jobb, og medlemmene stiller solidarisk opp som 

hjelpere. Elisabeth har som så ofte før, stilt med kake. Vegar lønnes 

med kr 500 pr kveld. Etter at kurset avsluttes 16.3 inviteres 

deltakerne til å spille i egen gruppe på klubbkveldene, og vi sørger 

for at det er veiledere til stede. Deltakerne som ønsker å være med, 

meldes inn som kursmedlemmer med årsavgift kr 100. Vi tar sikte 

på å få til en B-gruppe der andre klubbmedlemmer også kan delta. 

 

Sak 3/2020: Årsmøtet 

Møtet avholdes 17. mars kl 18.00. Elen kjøper inn kringle. Per lager 

årsmelding og innkalling.  Regnskapet er klart og er hos revisor. 

Valgkomiteen ( Ivar Gjerde og Magnar Langemyr) informeres om 

at Knut, Willy og Elen er på valg.  

 

Sak 4/2020: Premiering 

 

I 2019 har premieringen utgjort en betydelig større del av 

spilleinntektene enn i tidligere år. Vi opprettholder premieringen i 



klubbmesterskap og høstturnering, men sørger i framtiden for at 

premiering ikke bør overstige 25 % av spilleinntektene. Vi 

opprettholder nåværende ordning ut april. 

 

Sak 5/2020: Terminliste ,vår 2020 

 

  Klubbmesterskapet spilles 17.-24.- 31.3  

Undervisning foregår 25.2 - 3.3. – 10.3 – 24.3 – 31.3 , kl 17-18 

Temadiskusjon: 25.2 og 24.3, kl 17-18 

 

Sak 6/2020: Eventuelt 

   

a) Vi har hatt ganske store problemer med en av givermaskinene. 

Magne tar den med til Sverige for reparasjon når han har 

anledning. 

b) Nytt møte 10.3 kl 17 

 

Ref: Knut 


