Referat fra styremøte i NBK, lørdag 27.mars 2021 hos
Knut Kjærnsrød, Nøtterøy.
Tilstede: Knut, Per.
På mail: Willy, Ivar,Tor og Verina

Sak 6 /2021: Referat fra forrige møte 10.12.20
Godkjent. Kretsens rekrutteringsprosjekt kommer ikke i gang før etter
korona.
Sak 9/2021:

Koronastøtte
Vi har mottatt koronastøtte på kr 30800.

Sak 10/2021: Medlemmer/kontingent.
Ber Ivar sjekke om 12 B-medlemmer har betalt medlemskontingent.
Sak 11/2021: Kundeutbytte Gjensidige
Vi har mottatt kr 316 fra Gjensidige.
Sak 12/2021: Turneringslederkurs
Vi gratulerer Trond Løfqvist, Kjell Westerhus og Per Bryde Sundseth med
gjennomført klubbturneringslederkurs og bestått eksamen. Vi ønsker å
involvere disse i administrasjon av klubbturneringer (live og på RealBridge)
fremover.
Sak 13/2021: RealBridge.
•
•

•

•
•

Klubbturneringere har blitt arrangert alle tirsdager fra 5. januar med 811 bord og 30 spill.
Klubben har hatt deltakere i Vestfold Bridgekrets sine RealBridge
turneringer mandager, og mange har dessuten hyppig deltatt på
Tønsberg BKs torsdagsturneringer.
Siden 1. februar har vi arrangert turneringer m/undervisning hvor 8
«mindre rutinerte» har trukket hver sin rutinerte makker og spilt 14
spill med kommentarer og veiledning underveis. Et tiltak vi har fått
mange gode tilbakemeldinger på.
Klubben deltar med 1 lag i NBF´s lagturnering med innledende runder
og skal delta i finalespillet etter påsken.
De som deltok på nybegynnerkurset i 2019/2020 har vi ikke kommet
videre med grunnet pandemien. De har blitt kontaktet per mail og
telefon med spørsmål om mulig deltakelse på RealBridge, men liten
interesse for spilling på nettet.

•

Det blir et tilbud etter påske mandager kl. 12.00 for 4 eller 8 spillere
som ønsker å spille noen spill på RealBridge på 1 bord eller lagkamp,
og vi forsøker å få med mentor til dette. Påmelding med 4 (eller 8)
navn til Knut eller Per i løpet av søndagen. Per sender mail til
medlemmene. Pris kr 100 per bord.

Sak 14/2021: Avvikling av årsmøte 2021
Det blir avholdt et digitalt årsmøte (per mail) fra 20. april til 1. mai med
begrenset dagsorden - Regnskap og årsrapport. Valg og eventuelle andre
saker utsettes til vi er tilbake med live spilling i klubben i et ekstraordinært
årsmøte.
Ivar forbereder regnskapet og dialog med revisor, Knut og Per utarbeider
utkast til årsrapport.
Sak 15/2021: Oppstart i klubben.
Foreløpig usikkert grunnet koronasituasjonen.
Sak 16/2021: Eventuelt
•
•

•
•
•
•
•

Willy har vært i kontakt med Vindfjelltunet for en eventuell markering
av klubbens 80-års jubileum. Vi avventer tilbud.
RealBridge turneringene er rapportert og mesterpoeng er registrert på
deltakerne. HCP justeringer er ikke foretatt da NBF ikke har løsning
klar ennå.
Magne Indreiten har signalisert at han gir seg som kortgiver i løpet av
sommeren. Klubben må finne en erstatter.
Momskompensasjon – vi sender søknad på vanlig måte. Ivar
forbereder søknad.
KM par, damer og veteran spilles søndag 25. april på RealBridge.
Klubbens medlemmer oppfordres til å delta.
KM lag 2020/21 ble utsatt og ferdigspilles på RealBridge etter påsken.
Nytt møte ved behov.

Nøtterøy, 27. mars 2021
Per B.S. referent

