
Referat styremøte Søgne Bridgeklubb 18. august 2015. (korrigert). 
 

Styremøtet ble avholdt hos Bente. 
 
Følgende var tilstede: Inger Johanne Larsen, Svein Inge Pettersen, Bjarne B. Lieng, Bente Farbrot og 
Knut Lunde. 
 
Fraværende: Aril Eidet, Per Tobias Holmen, Hildeborg Lia, Torhild Lund, Lajla Ellefskaas. 
 
Saksliste: 
 
 1. Referat fra forrige styremøte 26.05.15 
 2. Evaluering Sommerfesten 14. juni 2015 
 3. Hovden 23. – 25. oktober 
 4. Turneringsliste/lagkamp 
 5. Klubbens håndbok 
 6. Fastsettelse av neste styremøte. 
  
I tillegg kom en ekstra post: eventuelt. 
  
 1. Referat fra forrige styremøte. 
 
Inger Johanne etterlyste referatet fra forrige styremøte, hun mente hun ikke hadde fått det. 
Referatet ble sendt ut på mail til alle styremedlemmer 26.5. klokka 22.21. Det er i ettertid sjekket at 
mailen også har gått til Inger Johannes hotmail-adresse. En papirutgave ble levert henne i kveld. 
Referatet godkjent. 
 
 2. Evaluering Sommerfesten. 
 
Det ble en meget hyggelig og koselig kveld. Det var gave til vertskapet i år, men ingen kake. Vurdere å 
bestille kake fra konditoren til neste år. 
Det var 36 spill og 10 dubletter og det ble spilt på 10 bord. 
Styremøtet bekreftet at «førstemann til mølla» skulle være prinsippet ved påmelding også neste år 
og at limiten oppad er 40-44 deltakere. 
 
 
 3. Hovden 
 
Inger Johanne har fått tilbud fra Hovden. Dette tilbudet er vedlagt. 
Det blir lagt opp til reker på en av hyttene på fredag. 
Det var litt diskusjon rundt opplegget med betaling av oppholdet. For å slippe de problemene som 
kom i etterkant i fjor, ble det bestemt at hver og en av deltakerne gjør opp for seg direkte med 
hotellet. Påmelding skjer til Svenn med beskjed på hvilket oppholdsalternativ hver enkelt ønsker. 
Svenn sender så en samlebestilling til hotellet. Alternativene vil bli å lese på innbydelsen. Det vil bli 
avkrevd en spilleavgift på kr 200 pr.pers. Dette skal dekke reker fredagskveld, kaffe i spillelokalet og 
premier. Spilleavgiften blir avkrevd på Hovden. 
Det forelå et forslag (muntlig) fra Per at Svenn får hele ansvaret med å følge opp turneringen fra 
begynnelse til slutt. Dette ble ikke realitetsbehandlet, men Inger Johanne ville ta kontakt med Svenn 
og han vil bli innkalt til neste styremøte.  
 
 
 



 4. Turneringsliste/lagkamp 
Ferdig utarbeidet og Hovden, Søgne Open, Julefesten, Lagfredag og Sommerfest er lagt inn på 
bridge.no. Innbydelse er lagd. 
Inger Johanne vil legge ut infoskriv på i-sonen for å reklamere for å få våre medlemmer til å spille 
divisjon og NM. 
 
 5. Klubbens håndbok. 
Inger Johanne delte ut et uferdig råutkast til en håndbok for Søgne Bridgeklubb. Her er det samlet 
opplysninger om klubben, både når det gjelder styresammensetning, kontingentsatser, 
telefonnummer og kontonummer i tillegg til en oversikt over de forskjellige arrangementer og hva 
skal gjøres i hvert enkelt arrangement etc. Tanken er at dette kan gjøres digitalt tilgjengelig slik at det 
er lett å oppdatere og alle har siste utgave. Arbeidet er helt i startfasen. Jeg regner med at 
styremedlemmer som ikke var tilstede men som gjerne vil vite mere om dette, vil kunne få en kopi 
hos Inger Johanne. Styret var positive til ideen. 
 
 6. Neste styremøte. 
  
Neste styremøte ble fastsatt til tirsdag 13 oktober kl. 1730 hos Bjarne B. Lieng, Salthaugveien 51. 
 
 Eventuelt. 
 
Når det gjaldt jubileumsmarkeringen som styret tidligere har fastsatt til 15. oktober 2016, sa Bente 
seg villig til å ta dette opp med Svenn og Mariann og prøve å dra i gang noe. 
 
Inger Johanne har fått invitasjon til turneringslederkurs i Bergen. Bjarne B skulle spørre Øyvind om 
han ville delta.  
Det har Bjarne gjort, Øyvind har sagt ja, og snart har vi en ny turneringsleder i klubben. 
For øvrig så har kretsen sagt at de vil dekke 50 % av kostnadene, så fremt av turneringsleder stiller 
seg til disposisjon for ev. turneringer i kretsen. 
 
Det ble snakket litt om nybegynnerkurs. Det var liten respons på å starte noe i egen regi nå og 
kanskje heller prøve å henge seg på hvis andre f.eks. Ruter 7 starter opp kurs. Bjarne ønsket å prøve å 
holde et kurs rent lokalt, og klubben vil støtte med læremidler om nødvendig. 
 
Bjarne fikk også godkjenning på å kjøpe ny klokka av samme type som vi har. Den vi har er er svært 
upålitelig. 
 
Møtet ble hevet kl. 1915. 
 
Knut  Lunde 
referent 
 
 


