Årsmøtet 2019
Sted: Søgne omsorgssenter
Tid: Fredag 26. april 2019, kl. 17.00
Saksliste:
1: Godkjenning av innkallingen
2: Valg av ordstyrer og referent.
3: Valg av 2 personer til signering av protokollen
3: Årsberetningen for 2018
4: Revidert regnskap for 2018
5a: Forslag som legges fram for årsmøtet til avstemning
5b: Forslag som legges fram for årsmøtet til diskusjon
6: Valg
Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende innen 10. april
(Forslag sendes på mail til osr@kleppnett.no)
Etter årsmøtet blir det som vanlig spilling med servering av pizza underveis.
Det serveres mineralvann til maten samt kaffe og kake til spillingen.
NB! Det er ikke tillatt å nyte alkohol på arrangementer på omsorgssenteret.
(Det er ingen bindende påmelding, men for å ha en viss peiling vil vi spørre på
spillekveldene for å få en viss peiling med hensyn til forberedelsene.)

Hjertelig velkommen!
Med vennlig hilsen styret

3: Årsberetning 2018, Søgne Bridgeklubb
Styret har bestått av følgende medlemmer:
*Olav Ringvoll

Styrets leder

Valgt for 1 år i 2018

*Paul Otto Johnsen

Styrets nestleder

Valgt for 2 år i 2017

*Bente Irene Holmen

Kasserer

Valgt for 2 år i 2017

Idar Magne Stavnes

Styremedlem

Valgt for 2 år i 2018

*Olav Homme

Styremedlem

Valgt for 1 år i 2018

*Inger Berge

Varamedlem

Valgt for 1 år i 2018

*Dagfinn Fløystøl

Varamedlem

Valgt for 1 år i 2018

*Revisor:

Magne Lorentsen

*Arrangementslansvarlig / Festkomite:

Bjarne Bentsen Lieng

*Turneringsansvarlig:

Magne Lorentsen

*Materialforvalter:

Kjell Arnfinn Pettersen

*Valgkomite:

Knut Lunde og Helge Greibesland

(med flere - etter behov)

De 5 siste funksjoner er valgt på årsmøtet 2018 for en periode på 1 år.
De personer/ funksjoner som er merket med * er på valg.
Valgkomiteen vil legge frem sin innstilling til kandidater før årsmøtet.
i-Sonen: Ragnar Pettersen har sagt seg villig til å fortsatt ha ansvar for hjemmesiden vår.
Styret takker samtlige for innsatsen i året som har gått, men en spesiell takk går som alltid til Ragnar
for hans innsats med flott håndtering av hjemmesiden vår og en rask resultatservice etter avsluttet
spillekveld, gjerne supplert med tilleggsinformasjon og kommentarer. Vi takker også Clas for hans
bistand med Ruter slik at resultatene kommer raskt og riktig ut på spillekveldene.
Møteaktivitet:
Det er i løpet av året avholdt 4 styremøter.
I tillegg har det blitt avholdt prosjektmøter i forbindelse med de turneringene som er tradisjonelle
arrangementer for klubbens medlemmer.
Dessuten har vi i perioden arrangert KM mix og dette medfører også en god del forarbeide.

Medlemmer:
Vi er pr i dag 70* medlemmer. Vi er fornøyd med at vi fortsatt er kretsens største klubb, men vi
ønsker selvsagt å bli flere og ønsker derfor alle nye medlemmer hjertelig velkomne.
(* 67 standard-medlemmer og 3 I-medlemmer).

Spillekveldene:
Vi er en klubb som arrangerer spillekvelder to kvelder hver uke med unntak av spillingen på
mandager som har et opphold i juli måned. Spillingen foregår på Søgne Omsorgssenter.
På mandagene er det lagt til rette for at det skal være en sosial kveld med lite tidspress og et mindre
antall spill slik at spillingen foregår i et ganske rolig tempo og med manuelt regnskap. Det spilles 18
spill pr kveld. Frammøtet ligger stort sett på 7 – 9 bord. Dette er fantastisk bra!
På torsdagene er tempoet noe høyere og vi spiller med ferdiglagte kort og bruker Ruter som
regnskapssystem med score for hver runde og ajourførte resultatlister for hver eneste runde. Det
spilles 27 spill pr. kveld. Deltakelsen er god også på torsdagene, men ligger et lite stykke bak
mandagene. 5 – 8 bord er det vanlige. Men også det er et bra frammøte.
Det deles ut vinpremie i form av gavekort for begge kveldene. På torsdagene brukes det lagte kort og
deles det også ut klubbpoeng. Derfor har medlemmene betalt kr. 20,- ekstra på torsdagene siste året.
På mandagene deles det dessuten ut årspremier basert på fremmøte mens det på torsdagene deles
ut månedspremie til beste par.
Klubbens medlemmer har deltatt i NM lag, KM par, KM mix, KM veteran samt divisjonsspilling. Dette
gir anledning til å møte andre spillere samtidig som det er en sosial og hyggelig sammenkomst. Det
kan anbefales på det sterkeste og vi oppfordrer alle klubbens medlemmer til å vurdere å delta i disse
turneringene. Startkontingenten betales av klubben i henhold til tidligere årsmøtevedtak.
Beste prestasjon i parturnering i foregående sesong stod Bente Farbrot for med seier i KM mix som
hun vant sammen med Carl Johan Knutsen fra Lyngdal. I tillegg tok Nora Hansen og Bente Holmen en
fin tredjeplass i KM for veteraner. Gratulerer så mye til alle 3!
I 4. divisjon deltok 4 lag fra Søgne.
Blant 20 lag ble alle lagene blant de 9 beste og laget med Inger Johanne Larsen, Lajla Ellefskaas, Bente
Farbrot, Helge Thorsen, Magne Lorentsen og Øyvind Lorentsen gikk like godt bort og vant hele
turneringen! Dermed rykket de op i 3. divisjon ved neste korsvei. En superflott prestasjon som vi
virkelig kan være stolte av. Vi gratulerer laget med innsatsen!

Turneringer og sosiale arrangementer avholdt i året som er gått:
For medlemmene har arrangert Sommerfesten hos Hildeborg og Per samt Julebridgen og
Lagfredagsturneringen slik som tradisjonen er i klubben.
Som åpne turneringer har vi arrangert Søgne Open og KM-mix.
Takk til Bjarne for hans innsats gjennom året!

Høsttur:
Styret har drøftet tur for medlemmene og vi har søkt å finne et opplegg som kan få bredest mulig
oppslutning. Som et alternativ til den tidligere turen til Hovden har vi luftet tanken om å arrangere en
weekendtur til Danmark og da gjerne i samarbeid med en mulig vennskapsklubb i Danmark.
Ja, dette skrev vi i fjor.
Nå har vi mottatt en forespørsel fra Holstebro Bridgeklub hvorvidt vi er interesserte i å ha dem som
vennskapsklubb. Styret tar gjerne imot synspunkter i denne anledning og ber om at årsmøtet tar
stilling til denne muligheten når vi behandler denne saken som et eget forslag litt senere i møtet.

Rekruttering:
Klubbens gjennomsnittsalder går sakte men sikkert oppover og det er et tydelig bevis på at klubben
står støtt blant våre trofaste medlemmer. Men dersom alle medlemmene kan finne nye medlemmer
(barn, barnebarn, naboer eller andre bekjente som kunne tenke seg å spille bridge så gi beskjed.
Det har vist seg at rekruttering ikke er enkelt i noen klubber for tiden, men vi må ikke gi opp og gode
forslag til nyrekruttering er veldig velkomne.

TAKK:
Det er mange å takke for innsatsen i året som er gått. Vi takker for gjestfriheten som Hildeborg og Per
viser når vi får lov til å arrangere sommerfesten på sommerstedet deres.
Per har en sikker hånd om spillekveldene på mandag og vi takker for den innsatsen han yter.
For ikke å glemme noen så avslutter vi med å takke samtlige av våre lojale medlemmer for at de gjør
det mulig å opprettholde en høy aktivitet i Sørlandets største klubb. Dette bidrar til at vi har en klubb
med sunn økonomi og en fornuftig økonomisk handlefrihet.
Vi vet også at mange setter stor pris på klubben selv om de ikke er medlemmer. Det gjelder for
spillekveldene våre og ikke minst sommerbridgen som vi arrangerer hele sommeren (mai – august).

5 a: Forslag som legges fram for årsmøtet til avstemning:

5 a 1: Oppdaterte vedtekter

(fra styret)

Det har vært vanskelig å fremskaffe de komplette vedtektene og derfor legger vi frem et forslag som
bygger på NBF’ s standard for klubbvedtekter med tillegg av de tilpasninger som vi mener er gjort i
klubbens vedtekter fram til i dag. Vi ber om at årsmøtet godkjenner disse vedtektene (Vedlegg 1).

5 a 2: Forslag vedr. spilling på mandagskvelden

(fra Magne Lorentsen)

Til Søgne Bridgeklubb
Forslag til årsmøtet:
Jeg foreslår at all spilling i regi av Søgne Bridgeklubb skal foregå i regi av NBF (Norsk Bridgeforbund).
Jeg mener dagens opplegg er illojalt mot de øvrige medlemmene innen NBF og hele organisasjonen.
Altså: Våre spillekvelder skal følge forbundets regler mht. klubbpoeng og poengberegning ellers.

Søgne 9. april 2019
__________________________
Magne Lorentsen (sign.)

Dersom dette forslaget blir vedtatt foreslås det at det skal iverksettes etter sommerferien og at
spilleavgiften også må økes slik at de økte kostnadene dekkes inn slik som for torsdagskvelden.
Konkret vil dette si kr. 70,-pr spillekveld fra 1. august 2019. Dette må evt. godkjennes av årsmøtet.

5 b: Saker som legges fram for årsmøtet til diskusjon:


Dansk vennskapsklubb

(etter forslag i styret)

Grunnlaget for kontakt og evt. samarbeid er vedlagt sakspapirene. (Vedlegg 2).
Styret har behandlet dette forslaget og har gjort følgende vedtak:
Det foreslås at årsmøtet gir sitt syn på denne saken og dersom det er interesse for forslaget så
pålegges det styret å arbeide videre med saken og etablere denne kontakten med Holstebro BK.

(Vedlegg 1)

Vedtekter for Søgne Bridgeklubb
Vedtatt av årsmøtet 15. oktober 1996 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund
og gjort gjeldende fra samme tidspunkt

KAPITTEL 1. BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE LIK FOR ALLE KLUBBER

§ 1-1 Definisjon, oppgaver, formål og forpliktelser
Søgne Bridgeklubb ble stiftet den 15. oktober 1996 og opptatt som medlem av Norsk Bridgeforbund
1996 med de rettigheter og forpliktelser det innebærer ifølge NBFs vedtekter. Klubben er en
sammenslutning av bridgespillere som vil organisere og spille bridge etter de bestemmelser som utgis
av NBF. Klubben har forpliktet seg til å arbeide for det formål som er formulert NBFs vedtekter § 1-2:
* Å utbre kunnskap om og forståelse for bridgesporten som positiv verdiskaper i samfunnet og for
det enkelte individ gjennom et fellesskap preget av likeverd, lojalitet, ærlighet og demokrati.
* Å organisere utøvelsen av bridgesporten på en måte som skjerper mental helse, stimulerer og
utløser redelig konkurranse og skaper et trygt og godt sosialt miljø.
Klubben har påtatt seg de forpliktelser som går fram av NBFs vedtekter § 3-4, og vil forøvrig etterleve
de regler og bestemmelser som fattes av overordnet myndighet. Klubben er partipolitisk nøytral.

§ 1-2 Medlemskap og kontingent
Klubben består utelukkende av personlige medlemmer som har betalt sin kontingent og
æresmedlemmer. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og inkluderer kontingenten til NBF.
Medlemmer av klubben er automatisk medlemmer i NBF med de rettigheter og forpliktelser det
innebærer. Styret i klubben skal innen 31. desember hvert år sørge for at alle som spiller i klubben,
med unntak av gjestespillere fra andre klubber i NBF, samt andre som ønsker slikt medlemskap er
medlem i klubben.
Klubben tilhører Vest-Agder Bridgekrets og skal betale den av Kretstinget fastsatte klubbkontingent.
Klubben er frittstående og selveiende innenfor rammen av vedtektene for NBF.
Klubbens årsmøte kan vedta oppsigelse av medlemskapet i NBF og beholde sine eiendeler etter at
alle økonomiske forpliktelser til krets og forbund er gjort opp.

§ 1-3 Medlemmenes rettigheter og forpliktelser
Hvert medlem som har betalt sin kontingent er sikret de tilbud, den bistand og service, og de
konkurransemuligheter som klubben og organisasjonen i sin helhet tilbyr sine medlemmer.
Representasjonsrett fra klubben forutsetter medlemskap i klubben. Representasjonsrett fra kretsen
forutsetter medlemskap i en klubb i kretsen.

Hvert medlem av klubben har adgang til alle bridgeklubber i landet, og vil om mulig gis anledning til å
delta som gjest i spillekvelden(e), likesom medlemmer av andre klubber får det samme tilbudet hos
oss.
Hvert medlem som har sine forpliktelser i orden, har rett til gjennom regelfestete kanaler å utøve
innflytelse på klubbens og hele organisasjonens ledelse og drift.
Ethvert medlem skal etterleve organisasjonens vedtekter og bestemmelser på en høvisk måte som
styrker fellesskapet og det sosiale miljø.
Ethvert medlem plikter å påta seg verv i organisasjonen og utføre andre oppgaver for fellesskapet
dersom helse eller andre særlige hensyn ikke er til hinder for det.

§ 1-4 Organisatoriske bestemmelser
De organisatoriske bestemmelser som gjelder alle organisasjonsledd går fram av NBFs vedtekter kap.
4.
Det gjelder:
* Frister for avvikling av årsmøte, § 4-1.
* Gjennomføring av årsmøtets forhandlinger, § 4-2.
* Vedtaksførhet, § 4-3.
* Stemmerett og valgbarhet, § 4-4.
* Stemmegivning, § 4-5.
* Habilitet, § 4-6.
* Kjønnsfordeling, § 4-7.
* Overordnet organisasjonsleddets kompetanse, § 4-8.
* Utgiftsdekning og godtgjørelse, § 4-9.
Bruk av begrepene komité, utvalg og arbeidsgruppe er også felles-bestemmelser for alle
organisasjonsledd og er beskrevet i NBFs vedtekter kap. 7.

§ 1-5 Årsmøte
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet. Mellom årsmøtene er Klubbstyret høyeste myndighet.
Ordinært årsmøte skal holdes hvert år fortrinnsvis innen utgangen av februar. Årsmøtet innkalles av
Klubbstyret senest 14 dager før årsmøtet holdes.
Begrunnet forslag til årsmøte kan fremmes av enkeltmedlem, årsmøtets oppnevnte komiteer og
klubbstyret senest 1 uke før årsmøtet holdes. Fullstendig dagsorden, beretning, revidert regnskap,
innkomne forslag og valgkomiteens innstilling skal være tilgjengelig senest én time før årsmøtet
settes.

Alle klubbens medlemmer som har sine forpliktelser i orden, har rett til å møte på årsmøtet med
stemmerett. Representant for forbundsstyre og kretsstyre kan møte med tale- og forslagsrett.
Æresmedlem som ikke lenger er aktivt medlem av klubben kan møte med tale- og forslagsrett. Den
samme rett kan gis andre som innbys av årsmøtet og/eller klubbstyret.
Årsmøtet skal gjennomføres etter bestemmelsene i NBFs vedtekter kap 4. Øvrige bestemmelser om
gjennomføring av årsmøtet går fram av klubb-vedtektens kap. 2.

§ 1-6 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes når Klubbstyret, Kretsstyret, Forbunds-styret eller 1/3 av klubbens
medlemmer krever det. På ekstraordinært årsmøte kan det bare behandles saker som kravet om det
ekstraordinære årsmøtet omfatter og som er kunngjort i innkallingen.

§ 1-7 Klubbstyret
Klubbstyret skal:
·
Håndheve organisasjonens vedtekter og bestemmelser og iverksette årsmøtets beslutninger
samt instrukser fra bridgeting, forbundsstyre og kretsting.
·

Besørge løpende forretninger.

·

Forvalte klubbens midler og eiendeler.

·

Organisere bridgespillet i klubben.

·

Arbeide for et harmonisk fellesskap og et godt sosialt miljø i klubben.

·
Bistå enkeltmedlem eller gruppe av medlemmer i de tilfeller dette anses nødvendig av hensyn
til deres anseelse og utøvelse av bridgesporten. Delta i kretsting og andre særskilte møter som
overordnet organ innkaller til. Fungere som klubbens disiplinærmyndighet, jfr. NBFs disiplinærreglement. Utarbeide og legge fram for årsmøtet beretning og revidert regnskap, og forøvrig
forberede alle andre saker som skal behandles av årsmøtet. Sende utskrift av årsmøtets protokoll til
Kretsstyret og Forbundsstyret. Sende en oversikt over de spillere som spiller regelmessig i klubben pr
1. november og 1. mars hvert år til kretsstyret.

KAPITTEL 2. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR SØGNE BRIDGEKLUBB

§ 2-1 Styret
Styret skal bestå av:
Leder som velges særskilt
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Vararepresentant
Materialforvalter
For øvrig velges:
Revisor
Valgkomite
Festkomite

KAPITTEL 3. OPPLØSNING OG VEDTEKTSENDRING

§ 3-1 Oppløsning
Forslag om oppløsning av klubben skal behandles på ordinært årsmøte og må være kunngjort ved
innkallingen til årsmøtet.
Vedtak om oppløsning er gyldig dersom minst 3/4 av de møtende medlemmer stemmer for
forslaget. Blir oppløsning vedtatt skal klubbens arkiv leveres til kretsstyret. Eventuelle eiendeler etter
oppløsning tilfaller vedkommende krets-styre og skal brukes til fremme av bridgesporten fortrinnsvis
på samme sted.
Vedtak om sammenslåing av klubben med en annen klubb behandles på samme måte som
oppløsning. Arkiv og eventuelle eiendeler overtas av den nye klubb.

§ 3-2 Vedtektsendring
Endring av basisvedtektene (kapittel 1 og 3) kan bare foretas på ordinært bridgeting, jfr. NBFs
vedtekter § 13-2.
Forslag om endring av bestemmelsene i vedtektens kap. 2 kan bare foretas på ordinært årsmøte.
Vedtak om vedtektsendring på disse punkter er gyldig dersom 2/3 av de møtende medlemmer
stemmer for forslaget.

(Vedlegg 2)

Dansk vennskapsklubb
Følgende tanker har kommet fra klubben som søker vennskapsklubb i Sør-Norge:

Venskabsklub.
1. Besøg din venskabsklub og få en overnatning hos en af klubbens medlemmer.
2. Besøg din venskabsklub og spil med i klubben til: juleafslutning, onsdag eftermiddag, den
årlige sølvturnering sidste søndag i januar måned, sommerbridge, som spilles i maj, juni og
august måned med tilmelding hver gang.
3. Besøg din venskabsklub og hold ferie i Danmark og få en rundvisning i vores by af et medlem
og overnatning 1 nat.
4. Besøg din venskabsklub og drøft, hvordan vi organiserer vores klub – erfaringsudveksling.
5. I vil få en invitation til at deltage i vores 80 års fødselsdag i år 2020.
6. M.m.
Holstebro Bridgeklub har godt 100 medlemmer. Vi spiller tirsdag aften kl. 19,00 til ca. 23,00, hvor
man skal møde hver gang. Vi spiller også onsdag eftermiddag, hvor der er fri tilmelding hver gang.
Her deltager hver gang mellem 40 og 50 medlemmer. Og så har vi lige startet med at spille torsdag
aften kl. 19,00, hvor der også er fri tilmelding. Her har der været ca. 10 par hver gang. Vi tilbyder
tillige bridge for skoleelever, og vi kan oplyse, at vi i skoleåret 2017/2018 underviste ca. 200
skoleelever en dag. Vi tilstræber hvert år at have et begynderhold i klubben og i år har vi 20 kursister,
som gerne vil lære at spille bridge. Vi afholder hvert år en turnering den sidste søndag i januar, hvor
vi søger kredsen om at det skal være en sølvturnering. Det bliver i denne sæson søndag den 27.
januar 2019. Klubben har 80 års jubilæum i 2020, hvor vi forventer at holde en turnering samt holde
en fest for medlemmer og venskabsklub.
Frede Lund

RESULTATREGNSKAP

Driftsinntekter
3000
3401
3402
3405
3610
3700
3900

2018

2017

Medlemskontingent
Annen støtte (tilskudd)
Fester/møter
Grasrotandel
Spillekvelder
Andre driftsinntekter
Refusjoner (mva)

Kr 22 750,00
Kr
Kr 19 820,00
Kr
9 453,28
Kr 150 690,00
Kr 15 095,00
Kr 11 339,00

Kr 24 550,00
Kr
3 500,00
Kr 13 400,00
Kr
5 737,03
Kr 118 820,00
Kr 10 050,00
Kr
8 504,00

Sum driftsinntekter

Kr 229 147,28

Kr 184 561,03

Møteutgifter, refusjoner
Leie av lokaler
Premier
Servering
Spilleravgifter
Turneringskostnader
Jubileumsfesten
Kontorrekvisita
Data, EDB-kostnader
Diverse utgifter, kortdublering
Tilstelninger
Gaver, blomster
Årsmøtet

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

Sum driftskostnader

Kr 220 578,24

Kr 219 479,19

Kr

8 569,04

-Kr 34 918,16

Renteinntekter
Renteutgifter og gebyrer

Kr
Kr

269,00
345,00

Kr
Kr

137,00
324,00

Sum finansposter

-Kr

76,00

-Kr

187,00

Kr

-

Kr

-

Kr

8 493,04

Driftskostnader
5100
6300
6400
6405
6700
6701
6702
6800
6804
6809
7301
7600
7702

DRIFTSRESULTAT

12 600,00
12 000,00
52 400,00
7 030,60
72 877,00
5 026,31
1 563,00
5 783,77
12 900,00
32 082,56
1 050,00
5 265,00

14 500,00
42 546,19
3 562,20
36 972,00
28 118,90
43 000,00
1 624,00
9 398,00
31 478,90
2 190,00
6 089,00

Finansposter
8040
8140

RESULTAT FØR SKATTER
Årsoppgjørsdisposisjoner, skatt
Sum årsoppgjørsdisposisjoner, skatt
ÅRSRESULTAT

- Kr 35 105,16

BALANSE
EIENDELER
Omløpsmidler
11500
1900
1920
1940

2018

Kunder, debitorer
Kontanter
Bankinnskudd, brukskonto
Bankinnskudd, sparekonto

Kr
Kr
Kr
Kr

Sum omløpsmidler

Kr 111 803,91

Kr 103 310,87

Kr 111 803,91

Kr 103 310,87

Innskutt egenkapital
Årsresultat (Opptjent egenkapital)

Kr 103 310,87
Kr
8 493,04

Kr 103 310,87
Kr
-

Sum egenkapital

Kr 111 803,91

Kr 103 310,87

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Kr 111 803,91

Kr 103 310,87

SUM EIENDELER

746,00
1 141,00
59 543,91
50 373,00

2017
Kr
Kr
Kr
Kr

746,00
1 141,00
51 300,87
50 123,00

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
2000
2099

