
RETERAT FRA UTVIDET STYREMØTE I NBK 

TIRSDAG 28.9.2021 

Til stede: Willy, Ivar, Knut, Trond Løfqvist ( som deltaker på NBF-seminar) 

Fravær: Per, Kjell, Anne 

 

Sak 30/2021: Referat fra forrige møte 

Kommentar: Magne har sagt seg villig til å være dubleringsreserve 

for Verina i tilfelle sykdom. 

 

Sak 31/2021: Flügger-andelen 

Vi har gått inn på et tilbud fra Flügger farge om rabatt for 

medlemmer og kjente. Nøtterøy BK får 5 % av handelen. Skriv er 

sendt ut til medlemmene. 

 

Sak 32/2021: NM/SM/KM 

Vi har foreløpig meldt på to lag til MN og SM. Ett lag til KM, men 

det jobbes med å få til enda ett. 

 

Sak 33/2021: Makkergaranti 

Vi forsøker å gjeninnføre ordningen med makkergaranti fra 

kommende tirsdag 5.10. 

 

Sak 34/2021: Rekruttering 

Willy og Trond har deltatt på NBFs samling på Sjølyst 11-12.9 om 

rekruttering og har laget et godt sammendrag som vi gjennomgikk. 

NBF har bevilget kr 270 000 til rekrutteringkampanje for klubbene. 

Ivar undersøker søknadsfristen. Willy undersøker mulighetene for 

et samarbeid med Nøtterøy golfklubb. 

Vi oppretter  rekrutteringsutvalg, foreløpig bestående av Knut Willy 

og Trond. Vi tar en ny gjennomgang av kontakt med tidligere 

medlemmer. Knut gjennomgår listen. 



Tor får ansvar for å kontakte medlemmene fra kurset vår. Vi prøver 

å få dem tilbake, først spilling i egen gruppe med veiledning og 

deretter oppretting av mer permanent pulje der det også kan åpnes 

for andre medlemmer i klubben. Det bør spilles et mindre antall 

spill i denne pulja. Vi bør av og til arrangere en klubbkveld der 

mindre rutinerte kan få spille med en mer rutinert makker. 

Alle medlemmer i klubben har et ansvar for rekruttering, og vi 

ønsker å arrangere et medlemsmøte i forbindelse med en 

klubbkveld 

Vi vil lage et skriv om klubben som sendes til skoler, foreninger, 

klubber, institusjoner. Knut tar ansvar sammen med Per. 

Willy tar ny kontakt med journalist i Øyene for å etterlyse 

mediainnlegg. 

Det er nå mulig å legge bridge inn med 5 timer/uke i v.g skole. 

Knut tar kontakt med skolens ledelse for å avklare mulighetene. 

Vi må se på muligheter for å gjøre klubben med attraktiv, se på 

mulige tiltak på miljøsiden, samt bruke handicapsystemet mer 

aktivt 

Vi ser på mulighetene for å ha arrangementer sammen med andre 

klubber både i inn- og utland. Vi ser også på mulighetene for å 

kombinere bridge med andre aktiviteter, eks. golf. 

Vi ser på mulighetene for å selge reklameplass på hjemmesiden, 

selv om det kanskje er små sjanser for å få det til. 

Vi understreker betydningen av det etiske aspektet. 

 

Sak 35/2021: Eventuelt 

a) Siden KM par foregikk på Realbridge, blir ikke klubbene 

fakturert for denne turneringen i år. 

b) Vi avtaler ikke noe nytt møte nå, men innkaller når vi ser det er 

nødvendig 

 

Ref: Knut 

 



 


