Referat fra styretmøte i NBK, onsdag 9. juni 2020.
Tilstede: Knut, Tor, Elen, Willy, Per
Forfall: Verina

Sak 20/2020: Referat fra forrige møte 14.05.20
Godkjent
Sak 21/2020: Spilling i klubben
Knut har hatt kontakt og møte med Tom Barstad på skolen. Det er OK med
oppstart i klubben nå.
•
•
•
•
•

Bordene kan bli stående men desinfiseres før og etter spillingen
Vi får våtservietter av skolen til å tørke av bordene med
Anbefalt å benytte kun HCP-toilettet. Skål og vask må desinfiseres før
og etter spillingen
Inngangsdører og håndtak desinfiseres før og etter spillingen
Tilbud om å få antibac fra skolen, men vi kjøper dette selv.

Enighet om å starte opp med spilling 2 prøvekvelder 30. juni og 7. juli kl.
18.15, med gode smitteverntiltak.
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi hadde 8-10 bord sommermånedene 2019, og regner med at det kan
bli 5-10 bord nå. Vi setter sammen 2 og 2 bord.
Ikke forhåndspåmelding
Magne sørger for 10 dubletter av alle spill, og de kortene som er
benyttet en kveld må «hvile» 1 uke, dvs. at det går 14 dager mellom
hver gang kortene benyttes.
Hver meldeboks skal kun benyttes av 1 spiller hele kvelden. (Eventuelt
kan spillerne medbringe egen meldeboks hjemmefra).
Ingen servering av kaffe og kaker, og ikke vinsalg.
Samme kveldsavgift som før, dvs. kr 60 – oppfordrer til bruk av Vipps.
De som er syke eller har antydning til hoste/forkjølelse holder seg
hjemme.
Knut tar med engangshansker i plast
Tor tar Ruteransvaret de 2 første kveldene, men avklarer også med
Vegar.
Vi har foreløpig ikke makkergaranti, men makkerløse kan kontakte Per
som kan hjelpe med å skaffe makker.
Antibac ved hvert bord. Knut sjekker om disse kan kjøpes fra skolen.
Slipper leveres ut etter hver runde

•
•

Alle klubblederne i Vestfold-klubbene og NBF informeres om
oppstarten.
Per lager utkast til melding til alle medlemmene som beregnes utsendt
16. juni.

Sak 22/2020: Eventuelt.
Årsmøtet er utsatt. Dersom det blir fortsatt spilling i klubben etter de 2
spillekveldene 30.06 og 07.07, blir årsmøtet holdt 4. eller 11. august.
Nybegynnerkursets avslutning – Tor avklarer med Vegar og styret om dette
kan holdes i august/september

Nøtterøy, 9. juni 2020
Per B.S. referent

