
Referat fra styremøte i NBK 21.2.2012, kl 17.00 

 

Til stede: Knut Kjærnsrød, Tor Walle, Ivar Gjerde, Bjørn Valstad, Trude Riiber 

Knem. 

 

Sak 1/2012:  Referat fra forrige møte 

Leder gir ros til medlemmene for god gjennomføring av 

klubbkvelder selv om majoriteten av styret var bortreist i 

januar. Referatet for øvrig godkjent uten kommentarer. 

 

Sak 2/2012:  Møte med TBK og Tønsberg Damebridge 

Møtet blir 28. februar  på Nøtterøy v.g kl 17. Knut sender ut 

egen saksliste i løpet av et par dager. Knut og Tor møter fra 

NBK.   

 

Sak 3/2012:  Simultanturneringer 

NBF innfører en ordning med simultanturneringer der 

klubbene rundt i landet kan sende inn sine resultater fra 

klubbkvelden til felles utregning på landsbasis. Styret er 

positiv til å delta, men den eneste dagen som er mulig i 

vårsemesteret er 13. mars, og det er litt for tidlig. Vi satser på 

deltakelse en eller to kvelder i høstsemesteret. 

 

Sak 4/2012:  Innkjøp ( dubleringsmaskin, kort, mapper ) 

Ny dubleringmaskin er bestilt fra NBF. TBK vil være med på 

utgiftsdekning ( 50 % ). Vi må kjøpe inn tilstrekkelig antall 

nye kort og mapper. Vurderes så fort som mulig. Vi gjør 

undersøkelser for evt. å selge en vesentlig del av det utstyret 

vi nå har. Innkjøp av  Bridgemate utsettes foreløpig. 



Sak 5/2012:  Ruter 

Vi satser på å innføre full bruk av Ruter fra og med start på 

sommerbridgen 2012 ( mai ). Vi bruker tiden fram til da med 

å trimme oss på bruken og undersøker hvem som kan være 

interessert i å læres opp i programmet. 

 

Sak 6/2012:  Årsmøtet 

Møtet avholdes 20. mars kl 18.00 i klubblokalene. Invitasjon 

sendes ut minimum 14 dager før. Evt. forslag skal også være 

innlevert innen den fristen.  Knut lager saksliste i samarbeid 

med Per B. Regnskapet er avsluttet og oversendes revisor. 

Trude Riiber Knem ønsker å tre ut av styret p.g.a 

helsemessige årsaker, og valgkomiteen finner ny kandidat så 

fort som mulig. 

 

Sak 7/2012:  Eventuelt 

a) Kretstinget avholdes i Larvik  12. 3 i Larvik. NBK stiller 

med Knut K og Tor W som representanter. 

b) KM par avvikles i Horten 10.3. Vi anmoder medlemmene 

sterkt om å delta. 

c) Grasrotandelen ga en inntekt på 984,23 fram til 31.12. 

Inntektsført i regnskapet. 

d) Neste møte 13.3 kl 17.30 

 

Møtet avsluttet kl 17.55 

 

Knut K 

ref 


