
REFERAT FRA STYREMØTE NBK, MANDAG 22. AUG 2022.  

Til stede: Anne, Kjell, Knut, Ivar, Willy, Per. 

Sak 29/2022: Referat fra forrige møte 26.04.22 

  Oppgradering av meldebokser – OK. 

  Referatet godkjent 

Sak 30/2022: Kvalifikasjonsturnering 28.08.22 

10 par påmeldt. Knut K blir turneringsleder og Anders tar 

regnskapet.  Per dublerer spillene.  Anne K ivaretar kafeteriaen  

Deltakere med hovedmedlemsskap i NBK får en støtte på kr 200 

per spiller. 

Sak 31/2022: Bridgens dag 3. september 

Nøtterøy Bakeri kl.10.00-14.00 med bridgebord og plakater. Våre 

representanter får kaffe fra bakeriet (sponset priser). Skriv om 

dagen til medlemmene leveres 23. august hvor vi også får navn på 

de som skal stille opp. 

Per tar kontakt med Øyene. 

Hvis interesserte kommer – tilbud om oppfriskning?  Noter 

mailadresse 

Bridgebøker for salg?  Dele ut kortstokker? 

Info om klubben (tekst v/Per) skal limes på brosjyrens bakside. 

Teams møte mandag 22. august kl. 20.00 

Sak 32/2022: Bemanning NM par finale 

Vestfolds klubber har forpliktet seg til å ha med hjelpere. Anne 

sjekker hvilket behov som finnes. 

Sak 33/2022: Terminliste sept-des 

Vi spiller HCP alle klubbkvelder og opererer med premier til både 

vinnere av HCP og Scratch, mens klubbmesterskapet går som 

scratch i A og B.  Også deltakelse i Simultan. 



Julebord 13. desember. 

Kjell lager oversikt over ruteransvarlige september-november. 

Anne og Willy sørger for at det er «kaffe-bemanning» 

Klubbmesterskap 4., 11., 18. oktober, ellers kveldsturneringer med 

både HCP og scratch 

Makkergaranti-ordning etableres fra 6. september.  Anne tar ansvar 

for organiseringen. Det lages en oversikt over 2 mndr. fremover og 

makkergarantisten som blir forhindret må ta ansvar for å finne en 

erstatter.  De som kan stille som makkergarantist informerer Anne. 

Sak 34/2022: B-gruppe organisering 

6 spillere kommer 23.08. I tillegg andre fra klubbens om gjør at det     

blir 2-3 bord og 15 spill.  Halv startkontingent kr 30.  De som 

fortsetter må meldes inn som medlemmer fra november 2022 og 

betale kontingent fra 2023. 

Knut spør Tønsberg BK om noen er interessert i å spille i B-puljen. 

Sak 35/2022: Strategi framover (sosialt/turneringsmessig/ledelse m.m) 

  Trukken makker 25. oktober og evt. også 29. november. 

Willy og Kjell undersøker muligheten for en Sverige-/Danmark-tur 

tirsdag 13. desember med retur onsdag 14., eller om det er bedre 

med en vår-tur, alternativt på et hotell i Norge. 

Styreleder og styremedlemmer fremover ble diskutert for å sikre 

kontinuitet etter at Knut og Per går ut. 

Sak 36/2022: Eventuelt 

Samarbeid med annen klubb??  Malmø?   

         Neste styremøte 4. oktober kl. 16.30                                                                                

Per B S  (ref) 

 


