
Referat fra styremøte nr. 6 -12 i Nøtterøy Bridgeklubb ((NBK) 

Tilstede: Knut Kjærnsrød (KK), Bjørn Valstad (BV) Elen Opland Stenersen (ES), Tor 

Walle (TW), Per Bryde Sundseth (PS) 

Ikke møtt: Ivar Gjerde (IG),  

Dato:  Tirsdag 13. november 2012 på Nøtterøy Videregående Skole. 

 

 

Møtets agenda var sendt ut på forhånd. 

 

Sak 34/2012 – referat fra forrige møte. 

Godkjent. Vi deltar ikke i simultanturneringer og mestertreff i 2012.  Alle 

actionpunktene var gjennomført eller ført opp som egen sak senere på møtet 

 

Sak 35/2012 Oppsummering av hyggeturneringen 

 

Bare positive tilbakemeldinger fra de 22 deltakende parene både hva gjelder 

turneringen og serveringen.  Det ble spilt om klubbpoeng med kretspoengbonus.  

Regnskapet ikke klart ennå, men det blir et lite underskudd som fordeles på de 3 

klubbene. 

 

Sak 36/2012 Juleavslutning. 

Det arrangeres en turnering 11. desember med trukne makkerpar (for de som ønsker 

det).  Finn G. ordner med smørbrød og kake.  Ingen kveldsavgift og fri bespisning.  

Premieutdeling for høstturneringen (per par kr 600-500-400-300) og utlevering av 

pengepremiene for siste halvår. 

Sak 38/2012 Undervisningen framover 

Randi Nyheim tar undervisningen de 2 tirsdagene i november og 5 i januar/februar 

som Knut K er bortreist.              

For 1. halvår 2013 blir undervisningen fortsatt ukentlig til påsken (eventuelt ut april).  

Sak 39/2012 Turneringsledelse og regnskap i januar 

Det blir opplæring med Morten Brændvang mandag 17. desember.  Her deltar Knut 

K., Tor W., Finn G., Christer H., Randi N., Verina D. og Verinas sønn Markus Andre. 

Disse tar ansvar for TL og regnskap i januar i Knut, Per og Tors fravær.  



Sak 40/2012 Kontingent 2013. 

Det er produsert giroblanketter og et brev om medlemsskap som utdeles medlemmene 

på spillekvelden 13.11 eller blir sendt per mail.  De som ønsker å være medlem må 

innbetale kontingenten kr 300 før 20.12.12. 

Sak 41/2012 Spilling fremover – puljeinndeling. 

Det blir spilling i 2 puljer hvis kursgruppen har minimum 4 (3) bord. 

Sak 42/2012 TL-kurs 

Skjermbasert kurs starter medio/ultimo februar.  Deltakere fra TBK, TbgDame og 

NBK også med et par fellessamlinger.  Fra NBK deltar Randi N., Verina D. og ??

  

Sak 43/2012 Fellesmøte med TBK og Tbg.Dame 

6. desember kl.17.00 på Midtløkken.  Tor og Knut deltar fra oss.  TBK har innbetalt kr 

15000 for dubleringsmaskin og kjøpt nye kort fra NBF. 

Sak 44/33/2012 Eventuelt. 

 Det ordnes med en fruktkurv til skolen til jul.        KK 

Neste styremøte 26. februar kl.16.45          KK 

 

 

Nøtterøy, 13. november 2012 

Per Bryde Sundseth                  

referent 


