
REFERAT FRA STYREMØTE I NBK, TIRSDAG 15.NOVEMBER 2022  

 

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

 

Sak 47/2022:  Referat fra forrige møte 

Vedr sak 37/2022: Julebordet endret siden Color Line ikke 

lenger bruker Color Viking etter 20,11. 

 

Sak 48/2022: Lagerleie 

Avtalen med Verina om lagerleie for kort og utstyr er i orden. 

Nøtterøy BK betale kr 300 pr måned og TBK 200. Ny 

ordning trer i kraft fra 1.1.2023 

 

Sak 49/2022: Juleavslutning 

Julebordet arrangeres på Nøttery vg. 13.12. Vi starter kl 

17,30. Anne har bestilt roastbeef, og hun baker også kake og 

kjøper inn drikkevarer. Styret møter kl 16, og vi forsøker å få 

med flere fra klubben som hjelpere. Knut kjøper konfekt til 

Nøtterøy vg som takk for godt samarbeid. Vi spiller 

singelturnering med ca 20 spill, og spillerne betaler bare 

vanlig startavgift( maten er gratis) Påmeldingsfrist 6.12 

 

Sak 50/2022: Kontingent/medlemskap 

Frist for innbetaling av kontingent 15.12. Ivar har sendt mail 

til NBF vedr medl. vi har betalt ekstra spilleagift for. Ivar 

sender mail til de medl. det gjelder. Kursmedlemmene 

fortsetter vel som I-medlemmer i 2023. 

 

Sak 51/2022: Organisering av B-pulje, samt makkergaranti 



I B-gruppa spilles ca 15 spill fram til jul, fra januar økes 

spillantallet til ca 20 pr kveld. Ordningen diskuteres videre 

utover våren, En mulighet kan være å ta opp saken som 

drøftingstema på årsmøtet for å høre medlemmenes syn på 

videre organiseting. Vi vil gjøre et forsøk på å rekruttere de 

fra vårt distrikt som deltar på NBFs nettkurs nå. Anne har 

sendt brev til dem, uten noe reaksjon foreløpig. 

Makkergaranti løses løpende fram til jul. På møtet den 6.12 

prøver vi å sette opp med forpliktende liste. Kunne vi 

kontakte en del ikke fast-spillende medlemmer for å stå som 

reserver? 

 

Sak 52/2022: Eventuelt 

a) Willy tar ny kontakt med Kragerø Resort for evt tur i 

april. På juleavslutningen undersøker vi medlemmenes 

interesse for opplegget. 

b) Flügger-andelen er fortsatt aktiv. Medlemmene oppfordres 

til å bruke den. 

c) Nytt møte 6.12 kl 17.00 

 

 

Knut 

    

 

 

 

      


