
REFERAT FRA  STYREMØTE I SØGNE BRIDGEKLUBB  8. Januar 2013 

 

Tilstede:  Inger Johanne Larsen, Svein Inge Pettersen, Inga Mørner Fidjestøl, Paul Otto Johnsen,  Vidar 

Kjerran, Hildeborg Lia,  Arild Eidet, Torhild Lund. 

 

1. Gjennomgang av referat fra siste styremøte 12.11.12. 

Referat fra styremøter skal ut på hjemmesiden, sendes Ragnar. 

Hildeborg skulle undersøke med Rådhuset om leie der når Omsorgssenteret er opptatt. Men 

foreløpig må vi avvente svar pga utsatt ferdigstillelse. 

Klubbdag torsdag. Spillene - og røyking tar for lang tid, Vi må starte opp igjen med å bruke klokke 

(fast tid per omgang). Klokka har vært lånt ut. Til neste gang prøver vi å finne ut hvor den er. 

I tillegg ber styret ved formann følgende om å utøve myndighet på klubbkveldene torsdager: Terje 

Skårdal, Øystein Jensen, Øyvind og Magne Lorentsen. 

Øyvind Lorentsen ordner med kaffe m.m. til klubbkveldene. 

Referatet godkjennes. 

 

2. Evaluering av MP-treffet 06.12.12.  

Der var bare 5 bord. Vi dropper MP-treffet for fremtiden og kjører heller simultanturnering (får da 

resultat mot hele Norge). 

 

3. Evaluering av Julefest 8.12. 

Pris 250 kr, sekretær lager innbydelse og julemat/juletallerken bestilles fra Hong Kong av Svenn og 

Torhild. Arrangementskomiteen + Svein Inge tar et møte for å avklare resten. 

Kontaktperson på Heimklang er Åge Sløgedal. Pris og mat var OK.  

Arrangementskometeen møtes kl. 11.00 samme dagen for å klargjøre lokalene. Dette fungerte godt. 

Et medlem lånte mapper og meldebokser på festen. Disse er ikke levert tilbake og etterlyses av 

Hildeborg (Per Holskog). 

På årsmøtet tas det opp hvordan vi skal behandle påmeldte (til arrangementer) som likevel ikke 

kommer. Hva gjør vi med kostnader? Styret fremmer et forslag.  

 

4. Evaluering av Singelturnering 13. og 20. desember. – Kort må bestilles i god til på forhånd. 

Spilleavgift 100 kr, sekretær lager innbydelser og premiering i flasker vin: 3. 2 og 1. 

 Lokale: Søgne Omsorgsenter.  

 Maks antall deltagere: 28. Påmeldingsfrist: 11/12 kl. 17.00 

 Der ble bare 5 bord. NB! Turneringen var lagt for nær opp til jul, den må tas tidligere i desember. 

 Vi hadde vin-premiering, men vil for fremtiden gå over til pengepremie. 

 Inger Johanne spør Karl Ove om kretspoeng på denne turneringen. 

 

5. Medlemslister og medlemskontingent. 

44 eller 45 har nå betalt. For å slippe å måtte betale til forbundet uten at vedkommende betaler 

medlemsskap hos oss, foreslås det at man andre spillekveld vedkommende kommer til, får beskjed 

om at han/hun må betale før neste gang ev. at han/hun betaler direkte til kasserer påfølgende kveld. I 

tillegg forskyver vi innbetaling av kontingent en måned tidligere neste ”år”. 

 

6. Søgne Open 24. og 31. januar. 

Barometerturnering over to kvelder. Plass til 12 bord. 57 spill må bestilles – og 6 dubletter, ev. 

Monradturnering. 

Premier til ¼. Pengepremie til de 3 første. Spørre Marcus Bruno i Ruter 7 om å ta regnskapet. 

 

7. Simultanturnering 28. februar. 

Gi beskjed til Ragnar – ut på i sonen. 

 Paul Otto bestiller kort. 

Klubbmesterskap med 5 av 6 tellende kvelder. Her skal Simultanturneringen inngå. 

Vi godtar stand-in i par. Hvis paret er tilstede 4 kvelder, kan 5. kvelden regnes med 40% om paret 

ikke kan delta.  

Premie. 1. plassering: 6 flasker vin, 2. plassering: 4 flasker vin. 3. plassering: 2 flasker vin. Ingen vin 

på enkeltkvelder. 

 



8. Årsmøte mars 2013. 

Lørdag 16. mars kl. 17.00. 

Sjekke med klubbhuset – Inger Johanne. 

Årsmøtedatoen skal neste gang inn på turneringslisten. 

Må ha styremøte før årsmøtet. Skriftlig innkalling må sendes ut 14 dager før dato. Der skal være 

årsberetning (Inger Johanne lager denne), regnskap (Paul Otto), innstilling (valgkomiteen), og 

innkalling. Forslag må være innkommet inne en uke før, altså 9. mars. 

Mat og hygge. Forslag: Bakker med mat. Festkomitéen ordner dette. 

 

Ordstyrer: Svein Inge. Referent: Anne Sørbø, ev Inga . 

På valg: Svein Inge, Inga, Vidar og Paul Otto. 

Valgkomité er det tidligere styret: Bente, Øyvind og Kjell Johansen. 

 

Festkomitéen fungerer meget godt. 

Turneringskomitéen og rekrutteringskomitéen har ikke fungert så godt. Vi fremmer derfor forslag 

om å utvide styret med slik at medlemmene også utgjør turnerings- og rekrutteringskomitéen. Vi 

ønsker derfor styret utvidet med 2 varamedlemmer. 

Styret foreslår at valgkomit€en fortsetter. 

 

Forslag fra Per Holmen angående mandager. 

Siden klubbpoengene nå er opphørt, ber han om at der blir en ”belønning”, f. eks. en til to ganger i 

året i tillegg til vinpremie hver mandag. Dette må tas opp som sak på årsmøtet. Styret støtter dette, 

og beløpet må avklares med styret før utdeling. 

Kun medlemmer kan stemme på årsmøtet. 

 

Forslag fra styret: 

Mandager fortsetter uten klubbpoeng. Inger Johanne lager et forslag. 

Premiering er en styresak, ikke en årsmøtesak. 

 

Årsmøteinnkallingen må være ute til 1. mars, på nett og i klubben mandag 22. februar og torsdag 25. 

februar. Inger Johanne skriver den. 

 

9. Organisasjonsdagene 13. og 14. april, Gardemoen. 

Vi sender helst to: f. eks. Inger Johanne og Laila. 

 

10. Eventuelt. 

a) Forslaget fra Per Holmen – se sak 8. 

b) B) Torhild bestiller ny innmat otil meldeboksene, ca 50 stk, dvs. 12 pakker á 4. 

 

11. Nytt styremøte: Tirsdag 12. mars kl. 17.00. 

 

Referent: Inga MF 


