
Referat fra styremøte i NBK, tirsdag 24. august 2021 på Borgheim. 

Tilstede: Knut, Verina, Willy, Tor, Ivar, Per.   

 

Sak 24/2021: Referat fra forrige møte 

Kontakt mellom Magne og Verina i forbinelse med at Verina skal overta dubleringen. 

Markering av 80-årsjubileet kun aktuell dato 23. oktober.  Usikkerhet om interessen er stor 

nok til å arrangere en jubileumsfest.  Ist. tar vi en større markering i forb. med julebordet. 

Sak 25/2021: Årsmøte del 2 m/valg 

Fastsatt til tirsdag 21. september kl. 17.45.  Valgkomiteen i arbeid. Per sender varsel om 

møtet i løpet av august. 

Sak 26/2021: Organisasjonsdager på Scandic Hotel sjølyst, 11.-12. september 

hvor det i utgangspunktet fokuseres på re-rekruttering.  Vi forsøke å få med 1-2 deltakere.  

Knut tar ansvar for å finne deltakere.  Under dette punktet ble det diskutert hva vi evt. kan 

gjøre for å få interessen tilbake i klubben.  A- og B-gruppe? Trukken makker av og til blant de 

«bedre» spillerne? 

Sak 27/2021: Høstsesongen 2021, makkergaranti 

Høstsesongen starter 7. september, og vi deltar i simultanturneringene 21.09, 12.10, 02.11, 

23.11.                         

Kaffeserveringen starter i september. Hva med å bruke skolens kaffemaskin mot betaling? 

Knut sjekker.                                                                 

19. og 26. oktober, samt 2. november arrangeres klubbmesterskapet.                

Smitteverntiltak – vi oppfordrer alle til å holde avstand, det oppfordres til god hygiene i 

lokalet (håndvask), vi fortsette ut august med å bruke «egne» meldebokser, men vi slutter 

med fulldublering.  Knut sjekker smitteverntiltakene med kommuneoverlegen.                  

Ordningen med makkergaranti vurderes og etableres sannsynligvis i løpet av september              

Påmelding til KM, SM og NM i løpet av september. 

Sak 28/2021: Realbridge tilbud, høsten 

Vi starter ikke med fast RealBridge i klubben, men vi vurderer muligheten med et par 

turneringer i løpet av året i samarbeid med Tønsberg BK  

Sak 29/2021: Eventuelt 

 Temakvelder og undervisning vurderes etablert igjen. 

 Kaffepause m/kake 15 min. midt i turneringene? 

 Tidligere kursdeltakere inviteres tilbake til klubben med start 5. oktober. 

 Neste styremøte 14. september kl. 17.00. 

Nøtterøy, 24. august 2021 

Per Bryde Sundseth, referent 


