
REFERAT FRA STYREMØTE I NBK, TIRSDAG 6. DESEMBER 2022  

 

Til stede: Ivar, Kjell, Anne, Knut 

Fravær: Willy , Per 

 

Sak 53/2022: Referat fra forrige møte 

   Ingen kommentarer 

Sak 54/2022: Juleavslutningen 

Foreløpig 38 påmeldte. De som kan fra styret møter kl 16.15. 

Anne lager kake og kjøper inn drikkevarer. Knut har kjøpt og 

overlevert konfekt til skolen. Vi sender ut påminnelse om 

start kl 17.30 

Sak 55/2022: Terminliste , vårsesongen 23 

Vi gjennomgikk forslaget Per har laget. Dato for årsmøtet satt 

til 7. mars, ellers ingen endringer. Vi venter med å arrangere 

kveld med trukne makkere. Ingen 3-kvelds turneringer. 

Klubbmesterskap arrangeres på høsten. 

Sak 56/2022: Makkergaranti 

Vanskelig å få satt opp ansvarsliste nå. Vi prøver å løse saken 

ad hoc. Vi ber medlemmer som vet de ikke har makker en 

kveld gir beskjed til Knut/Per slik at de kan brukes som 

garantister. 

Sak 57/2022: B-puljen 

Vi må prøve dele på ansvaret så mye som mulig. Magnar og 

Trine har sagt ja til å være ansvarlig første tirsdag etter nyttår 

( 3.1) Vi må jobbe for at gruppa etter hvert skal bli mer 

selvhjulpne når det gjelder gjennomføring av turneringen. 

Sak 58/2022: Skolebridge 



NBF har fått til ordning med at 6.klassingene i Norge skal 

kunne introduseres til bridge, sponset av DNB, 

sparebankstiftelsen. Vi er positive til tiltaket og prøver å 

finne en gruppe med ansvarlige. Knut tar kontakt med NBF 

for mer informasjon om forarbeid med å skaffe skoler. 

Sak 59/2022: Klubbadminstrasjon 

NBF har utarbeidet en veileder for drift av klubber. Vi har 

fått tilsendt to ex, og Knut oppbevarer en mens det andre 

ligger i skapet vårt på Nøtt vg. 

Sak 60/2022: Kragerø-tur 

Foreløpig for få påmeldte. Vi må har min 20 i løpet av 

julemøtet, ellers avlyser vi. 

Sak 61/2022: Eventuelt 

a) Nytt møte blir tirsdag 31. januar 2023 

 

 

Knut 

ref 

    


