
Referat fra Kløver Ess’ årsmøte 26/4-96 

Til stede: 

P.Askilsrud, I. Blisten, O Bråten, K Dal, H Dihle, E. Egge, L. Egge, R Engebretsen, A. Fossum, O Jensen, 

P. Johansen, K. Jørve, S.T. Lyng, Ø. Mauritzsen, H. Nes, G. Olimb, A. Roen, E. Rørvik, G. Skiaker, R. 

Strand, S. Stubberud, G. Vannebo, O. Wirstad + ikke medlemmer: Frank Pedersen og H. Ø. Aschim 

Dvs 23 av 31 medlemmer møtte opp til årsmøtet, meget bra. 

Sak 1. Godkjenning av innkallingen. 

Ingen kommentarer til innkallingen, men formannen orienterte om at i sak 7 kan formelt bindende 

vedtak ikke fattes pga sen offentliggjøring av sakslisten. 

Sak 2 Årsberetning for sesongen 1995/96 v/sekretær Ø Mauritzsen. 

I årsberetningen inngikk bl. a. at sekretæren tok av seg hatten for Erling Rørvik og overrakte en 

gravert blomstervase i anledning hans 60 årsdag. 

Kommentarer og tillegg, disse plasseringene var ikke nevnt: KM-mix: vinnerne B. og L. Bentestuen 

vant og deltar in NM. G. Vannebo og G. Skiaker nr 2. Mestertreff: R. Engebretsen og S. Stubberud nr 

26, O. Wirstad og G. Vannebo nr27 og S. Lyng og O. Jensen nr 118 av 381 deltakere. 

Ådalsmesterskapet: R. Strand – R. Paulsen nr 3. 

Sekretæren bemerket at innkallingen oppfordret medlemmene til å gi tilbakemeldinger om 

oppnådde plasseringer som fortjente omtale i årsberetningen, men det var ikke kommet noen 

meldinger i det hele tatt. Ellers ble årsberetningen godkjent.  

Sak 3 Årsregnskap for sesongen 1995/96 v/G. Vannebo. 

Kassereren orienterte om de forskjellige postene. Regnskapet viste et overskudd på kr 4409 i 

motsetning til forrige sesong der det var et underskudd på kr 1951. Vi hadde generelt større 

overskudd på turneringene og utlodningene bidro også til det hyggelige resultatet. Omstningen steg 

også fra 26.750 til 32.750.  

Revisors  kommentar til regnskapet var at dette var meget godt og oversiktlig ført og regnskapet ble 

godkjent. 

Sak 4. Medlemskontingent for neste sesong.  

Styrets forslag var at kontingenten økes fra kr 150 til kr 175 for A- medlemmer og fra 50 til 75 for       

B – medlemmer. Formannen påpekte at det var stor sannsynlighet for at NBF og eventuelt R&H 

bridgekrets ville øke kontingenten slik at vi burde ta høyde for dette. Sekretæren reklamerte 

dessuten for at økningen også ville innebære et gratis eksemplar av klubbavisen Kløver Ess News. 

Kontingenten har dessuten stått stille siden 1994. Kontingenten for A-medlemmer ble enstemmig 

hevet til kr 175. 

Rune stilte motforslag om at B-medlemskapet beholdes på nåværende nivå fordi disse betaler 

kontingenter også til andre klubber. Både formannen og Erling mente at det ikke var urimelig at B-



medlemmene  bidro til klubbkassa med 5 kr mer enn A-medlemmene. Det ville virke ulogisk om B-

medlemmene skulle betale mindre til klubbkassen enn hovedmedlemmene. Runes forslag ble tatt 

opp til avstemming som eneste motforslag til styrets. Resultatet ble: 

 Runes forslag om 50 kr for B-medlemmer: 5 stemmer 

Styrets forslag om kr 75 for B-medlemmer: 15 stemmer.  Vedtatt. 

Sak 5 Kveldskontingenten. 

Sett på bakgrunn av kassererens gode årsregnskap og vedtak om heving av årskontingenten har 

styret gått inn for å beholde kveldskontingenten på kr 30. Dette ble vedtatt enstemmig. 

Sak 6 Norema-cup (orienteringssak). 

Vår representant, ansatt på Norema, har fra bedriftens side allerede sikret Kløver Ess gratis leie av 

kantinen den 12.oktober, dessuten premier til en verdi av ca kr 2500 pluss et kontantbidrag på kr 

2000. Videre har vi søkt kretsen om støtte til kjøp av forbundspoeng og siden dette ble innvilget 

forrige år  regner vi med at dette også går igjennom i 1996. I tillegg er vi sikret gratis kortleie pga alle 

feildublettene forrige år. Altså har vi allerede sikret oss så mye støtte til turneringen at vi ikke har råd 

til å la være å gjennomføre arrangementet . 

Sak 7. Reise og aktivitetsfond (Sommerbridge). 

Vi har fått invitasjon fra eierne av Fosheim Skysstasjon til å legge en bridgeturnering dit. Prisen ligger 

på ca kr 600 pr hytte som inneholder 6 sengeplasser og gode fasiliteter, brosjyrer er tilgjengelige. I 

den forbindelse har styret forslått å opprette et  «Reise og aktivitetsfond»  som skal brukes til å 

subsidiere eksempelvis en bridgetur lagt til Fosheim. Fondet skal få sine midler fra et tippelag i 

klubbens regi til høsten. Tippelagets midler skal fordeles slik at 80% går til tipping og 20% til fondet. 

Den samme fordelingsnøkkelen skal brukes ved eventuelle gevinster. Da det ikke er midler i fondets 

kasse før til høsten vil en tur til Valdres i sommer bli belastet deltakerne. Styret vil undersøke 

mulighetene for å legge en turnering og eventuelt styremøte som kan forberede neste sesong til 

Fosheim, antydningsvis i begynnelsen av august. Kriteriene for bruk av fondsmidler må vedtas. ( 

Dette var ingen sak årsmøtet formelt kunne vedta, men en prøveavstemming, ca 20 hender i været, 

ga tilslutning til å arbeide videre med prosjektet). 

Sak 8 Støy på spillekveldene. 

Det har i løpet av sesongen kommet flere klager på et altfor høyt støynivå på spillekveldene, flere har 

faktisk ikke villet fortsette pga dette problemet og flere som spiller i klubbener til tider sterkt plaget 

av dette. Sammenliknet med lydnivået i  andre klubber «leder» vi ganske klart. Formannen anmodet 

derfor  spillerne til å ta det nødvendige hensyn slik at alle kan trives på Kløverheimen i fortsettelsen, 

det må utøves en større selvdisiplin. Vi må finne den sosiale balansegangen som alle kan leve med. 

Det ble poengtert at lokalitetene ikke er spesielt støydempende og tanken om å skifte spillested til 

Myrskogen ble luftet. Der er det vesentlig bedre støydemping, leien er heller ikke høyere og det blir 

brøytet regelmessig. Vi føler imidlertid  at vi har forpliktelser ovenfor sanitetsforeningen som har ytt 

oss god service gjennom mange år så bl.a. av lojalitetshensyn til dem ble ikke skifte av spillested på 

det nåværende tidspunkt seriøst vurdert. 



Sak 9 Valg. 

Valgkomiteen hadde etter forutgående forespørsler innstilt hele styret på gjenvalg fordi 

komiteformannen Guttorm Olimb hadde vurdert styrets arbeid til 6 grand. Disse i styret ble uten 

motkandidater valgt: 

Formann  Sigbjørn Lyng 

Kasserer  Geir Vannebo 

Sekretær  Øystein Mauritzsen 

Matr.forvalter  Per Johansen 

Varamann  Rune Strand 

Revisorer  Ole Wirstad og Arne Roen 

Valgkomite  Guttorm Olimb og O. Bråten 

Når det gjaldt turneringsledervervet forslo Rune at Øystein Mauritzsen påtok seg dette fordi han har 

tilgang til data og fax slik at resultatene raskt kunne formidles til avisene. Hans Dihle mmeddelte at 

han ikke ville være til stede på alle spillekveldene og ikke hadde noe imot at andre overtok, han 

foreslo at  Rune ble ny turneringsleder. Løsningen ble at turneringslederansvaret ble delt slik at Rune 

er turneringsansvarlig for spillekveldene ( dette innebærer bl.a. å holde støynivået nede) og Øystein 

tar seg av regnskapet og resultatservicen overfor  avisene. Rolf Engebretsen mente da at Øystein 

burde få tilført nødvendige midler til dekning av data- og faxutgifter. 

Utsendinger til kretstinget i Ringerike og Hadeland bridgekrets på Kløverheimen den 9. mai ble R. 

Strand og Eva Egge. I tillegg har vi storparten av styret. 

For å unngå å komme i samme situasjon som i år, der vi i siste liten fikk etablert en festkomite, ble 

det for ordens skyld opplyst at neste års festkomite kommer fra Grindvoll. Årets festkomite, 

bestående av Eva og Lars Egge og Astri og Guttorm Olimb, fikk lovord for at de på kort varsel påtok 

seg arrangementet. 

Sak 9 Super-duper-cup med kløvertoto. 

Trekningen ble foretatt etter en forutgående siding slik at ikk to «racere» skulle spille sammen. 

Resultatene ble: 

1 Geir Vannebo – Lars Egge som ga 6 i odds 

2 Svein Stubberud – Guttorm Olimb 

3 Hans Ø Aschim – Øystein Mauritzsen 

4 Erling Rørvik – Gunborg Skiaker 

5 Rune Strand – Per Askilsrud 

6 Ole Wirstad – Knut Dal 

7 Eva Egge – Hans Dihle’ 

8 Hilde Nes – Frank Pedersen 

9 Per Johansen – Sigbjørn Lyng 



10 Oddvar Jensen – Ingeborg Blisten 

11 Asbjørn Fossum – Arne Roen 

12 Kjell Jørve – Rolf Engebretsen 

Vinnerparet fikk 320, toerne kr 240 og tredjeplassen ga kr 180 

Øystein Mauritzsen 

Sekretær 


