REFERAT FRA STYTEMØTE I NBK, TIRSDAG 10. MARS
2020
Til stede: Elen, Willy, Tor, Knut
Fravær: Per, Verina

Sak 6/2020:

Referat fra forrige møte
Godkjent uten kommentarer

Sak 7/2020:

Årsmøtet 2020
Alt er klart. Møtet starter kl 18. Det spilles vanlig bridge så
snart møtet er ferdig ( 1. kveld av klubbmesterskapet). Vi
gjennomgikk og endret noen små feil i budsjettet for neste
sesong.

Sak 8/2020:

Ungdomstilbud, Færder kommune
Det har ikke lykkes så langt å få med interesserte
ungdommer. Knut snakker med Are Weierød med tanke på å
komme mer med fra starten neste sesong.

Sak 9/2020:

Nybegynnerkurs
Vellykket så langt. Vegar har gjort en prima jobb som
kursleder, Elisabeth har vært trofast kakeleverandør, og Tor
har gjort en god jobb som administrator og vært der alle seks
kvelder. Flere av medlemmene har stilt opp som hjelpere og
sørget for velsmurt gjennomføring.
Kursdeltakerne får tilbud om å spille i egen pulje i klubben
fra og med tirsdag 17.3. Klubbens medlemmer vil stille opp
som veiledere( hovedansvar: Knut ) Vi spiller på scenen i
tilknytning til kantina og i hovedsak med egne forhåndsgitte
spill.( lavere antall enn i A-gruppa) Egen premiering. Tilbud
om I-medlemskap til kr 100 pr år, og kveldsavgift kr 50.

Sak 10/2020:

Eventuelt
a) Premiering
Premiene endres til å reflektere antall par, og skal i
utgangspunktet ikke overstige 25 % av spilleavgiften.

b) Representasjon kretstinget
Eva og Elen drar på tinget 20.4 og representerer samtidig
valgkomiteen ( Tor og Knut som ikke kan være til stede)
Knut sender forslag vedr valgordningen i kretsen.

c) Undervisning 24.3 og 31.3
Knut tar Temakveld 24. 3 og Tor undervisningen. Knut tar
undervisning 31.3
d) Coronaviruset
Knut holdt et innlegg om håndtering av viruset, basert på
innspill fra NBF. Vi må være ekstra varsomme, ikke minst
pga at nesten samtlige av oss er i såkalt risikogruppe.

e) Kaffe-«reserve»
Vi vil oppnevne en person som kan være Willys faste
reserve.

f) Nytt møte
Tirsdag 5. mai kl 17.00

Ref: Knut

