Referat fra styremøte i NBK,onsdag 10. desember 2020
i restaurant Tollboden, Tønsberg.
Tilstede: Ivar, Knut, Tor, Willy, Per. Verina deltok deler av møter på internett (Teams)

Sak 38 /2020: Referat fra forrige møte 29.09.20
Godkjent. Vedr. sak 34/2020 – Ivar har sendt premiene for 1. og 2. tertial på
Vipps. Oversikt over 3. tertial (kr 2200) ble levert til Ivar som sørger for
betaling til premievinnerne.
Sak 39/2020: Referat fra rekrutteringsmøte i Larvik
Knut refererte fra møtet som han og Willy deltok på. Vestfold Bridgekrets vil
etablere en rekrutterings prosjektgruppe med 8-10 medlemmer, og har bedt
om forslag på deltakere. Knut deltar fra oss og forsøker å få med en deltaker
til blant 5-6 aktuelle.
Kretsen skal i tillegg etablere en arbeidsgruppe for rekrutteringsarbeidet
Sak 40/2020: Budsjett og regnskap 2020.
Ivar utleverte regnskapsoversikt som viser er underskudd p.t. på ca kr 12000.
Estimert underskudd 2020 kr 20000.
Basert på klubbens opprinnelige 2020 budsjett, utarbeider Ivar forslag til et
budsjett for 2021
Sak 41/2020: Juleavslutning – opplegg på nyåret.
Klubben ble stengt etter spillingen 3. november etter anbefaling fra NBF pga
smittesituasjonen. Styret vil gjøre løpende vurderinger vedr. start, men antar
at det blir vanskelig med spilling i januar og februar.
Når det besluttet å starte igjen, planlegges et oppstartsmøte med klubbens
medlemmer.
Sak 42/2020: Videre håndtering av kurselevene, inkl. NBF-kurset
Per sender mail til de 12 som har deltatt med anbefaling om kurset Spill
Bridge 2 på internett som starter 17. januar
Sak 43/2020: Kontingent 2021.
Per sender utkast til styret vedr. informasjon til medlemmene om kontingent
for 2021. Kr 360 (250 til NBF, 70 til kretsen og 40 til kubben) for standard
medlemmer og kr 140 (100 til NBF g 40 til klubben) for I-medlemmer.
Kontingenten skal innbetales innen 31.desember for å opprettholde
medlemsskap.

Sak 44/2020: Oppgradering av utstyr.
Begge dubleringsmaskinene har vært i Sverige til reparasjon.
Nye mykplastmapper er innkjøpt
Sak 45/2020: Vintersesongen 2021.
Diskutert endringer i styret. Det kan være aktuelt å få innlemmet et par
medlemmer som observatører i styremøtene med tanke på å gå inn i styret på
senere tidspunkt.
Sak 46/2020: Søknad om tapte inntekter
for perioden mars-desember. Knut forbereder en søknad (søknadsfrist 15.01)
for reduserte kveldsavgifter (- det vi har mottatt for BBO-spilling), innkjøp av
smittevernsmidler og ekstrautgifter til dublering.
Sak 47/2020: Status turneringslederkurs.
Kjell Westerhus, Trond Løfqvist og Per B S deltar på NBF´s internettkurs som
avsluttet med 7 undervisningskvelder fra 17. januar.
Sak 48/2020: Eventuelt.
Knut Leverer julehilsen til skolen i likhet med tidligere år.
Neste styremøte ikke fastsatt, men styret holder kontakt per telefon fremover
Til dette styremøtet hadde Willy sendt div. punkter til diskusjon vedr. fremtid:
•
•
•

•

Langtidsplan. Sosialt (turer, fester), rekruttering, etc. Tas opp på
senere møter. Styretmedlemmene starter tankeprosessen.
Ønsket antall medlemmer. Hvor mange ønsker vi å være? Et utgangspunkt kan være det antall bord vi har plass til. Ca 20.
Beholde kursdeltakere. Fortsatt spilling i egen gruppe. Handicapturneringer? Etablere A og B pulje? Før spillestart – informere av og til
om etiske regler, ikke være belærende, bridgelover, ++
Makkergaranti. Diskuteres videre, og i tillegg bør det undersøkes
hvordan medlemmene stiller seg til at vi f.eks. en spillekveld per mnd.
trekker makkere. Styret tar telefonisk kontakt med aktive medlemmer
for delvis å informere om statustid, samt å sjekke stillingstagen til
dette med å spille en kveld med en trukken makker.

Tønsberg, 10. desember 2020
Per B.S. referent

