Referat fra styremøte i Nøtterøy BK tirsdag 2. november 2021.
Tilstede: Knut Kjærnsrød, Anne Kaalstad, Willy Wahl, Ivar Gjerde, Per Bryde
Sundseth
Forfall: Kjell Westerhus

Anne og Kjell ble ønsket velkommen i styret. Fint med nytt og friskt og ungt blod.

Sak 36/2021: Referat fra forrige møte 28.09.21.
•
•

Flüggerandelen. I tillegg til 20%, kan medlemmene en periode nå få 30%
Makkergarantiordningen er ikke operativ ennå. Medlemmer som ikke kan spille
oppfordres til å skaffe makker selv, eller ringe/maile en i styret. Knut ser
nærmere på ordningen, hvordan den kan etableres igjen.

Sak 37/2021: Rekruttering - møte med Nøtterøy Golfklubb
Møte melllom Knut og Williy og NGK´s daglige leder var meget positivt. Knut
lager utkast til et brev til medlemmene om samarbeidsavtalen, som går ut på at
våre medlemmer får halv kursavgift på «Veien til golf», og golfklubbens
medlemmer får tilsvarende avslag på kurs i vår regi.
Hvis tilstrekkelig interesse kan det lages eget golfkurs for oss til våren, og kanskje
tilsvarende bridgekurs til golfklubbens medlemmer.
Vi søker og vil få midler fra Bridgeforbundet, men utfordringen for oss kan bli å
skaffe instruktører. Instruktørene skal få en godtgjørelse.

Sak 38/2021: Oppfølging av tidligere kursdeltakere
Tor har sendt mail til kursdeltakerne som var før pandemien stoppet
aktivitetene. Hvis interesse blir det spilling for disse i en egen gruppe fra 16.
november, og deretter kanskje en egen B-gruppe. Styret tar direkte kontakt med
tidligere medlemmer og andre som muligens kan være interesserte, slik at vi
kanskje kan få en egen B-gruppe.
Knut tar med disse tankene om re-rekruttering og etablering av B-gruppe, samt
informasjon om klubben i utkastet om brev vedr. golf-samarbeidet.

Sak 39/2021: Juleavslutning / 80-års markering
Juleavslutningen 14. desember kl. 17.45 blir sosialt preget med god mat og
drikke, samt singelturnering. Anne leder en komite for arrangementet, og hun
tar med seg et par komitemedlemmer, og komiteen gis utvidede fullmakter.

Sak 40/2021: Eventuelt
•

•
•

Klubben har med et lag i 2. divisjon i SM 2021/2022 med Trond/Jon og Knut/Per.
Laget har søkt om dekning av ca ¼ part av sine kostnader. Kr 1500 per person
ble bevilget som skal dekke begge helgene som spilles på Lillehammer.
For fremtiden dekkes inntil 25% av utgiftene til slike aktiviteter, og dette
innbakes i våre vedtekter.
Per sender forslag til Ivar ang kontingentinnkreving 2022.
Neste styremøte 7. desember kl. 17.00

Nøtterøy, 2. november 2021
Per Bryde Sundseth, ref.

