
Referat fra Årsmøtet, torsdag 30. April 1998.  Sted: Klinkenberg. 
 
1. Innkallingen. 

Ole leste sakslista.  Geir kommenterte med at under Årsregnskap skal 
det også stå Årsbudsjett.  For øvrig ingen kommentarer til verken 
innkallingen eller sakslista. 

2. Årsberetningen. 
Jeg leste beretningen din, med et minutts stillhet – og ditt fine PS.  
Øyeblikkelig applaus fra Asbjørn.  Guttorm kommenterte dette med 
lyset.  Jobber med saken, og har kontakt med folk som skal ta seg av 
utbedringene.  Vil bli ordnet. 
GODKJENT. 

3. Årsregnskap. 
Godkjent uten kommentarer.  Revidert av Dihle/Roen. 

      Årsbudsjett:  
Noenlunde samme aktivitet som siste år. 

4. Kontingent. 
Ole innledet, og nevnte ditt syn.  Jeg leste opp det du hadde skrevet. 
Erling: Det bør legges fram et slags regnskap/oversikt over det som
 mottas fra kommune/bank  
Frank:  Er B-kontingenten for høy?  Det er færre B-medlemmer i år 
            enn  tidligere.  Ingen repliserte dette. 
Eva: Bør beholde kontingenten som den er og heller selge avisen 

  separat 
Ole: Kan beholde kontingenten som nå og dekke avisen via diverse

  utgifter. 
 Avstemming:  Forslag 1 - Uendret=175/75   7 stemmer 
   Forslag 2 – 200/75 (25 til avisen)  6       ” 

2 stemte blankt 
15 til stede. 

5. Kveldskontingent. 
Hilde: Bør være halv kveldsavgift for skoleelever.(diskusjon om 

definisjon av skoleelev og /eller aldersgrense startet). 
   Ole: Opprettholder halv pris for skoleelev og/eller junior opp til 
    25 år. 
   Frank: OK, syns ikke klubben skal jage etter å få mest mulig penger i  
    kassa. 
 Konklusjon: Kveldskontingent som før – kr 30/15. 
 
6. Støtte til NM-deltakelse. 

Eva: 8 damer skal nå til åpent NM damer – støtte? 
Frank: De resterende 2000 av de 3000 (i budsjettet) bør sponses 
 damene i åpent NM-damer. 
Sigbjørn: Det kan bli mange NM-varienter å sponse: Junior, Mix, 
 Veteran, Par, Klubblag og Seriespill på høyere niva.  Klubben 
 bør derfor ikke binde seg et fast beløp, men dekke etter evne når 
 det foreligger søknad om støtte. 

   Ole støttet den formuleringen, og ble stilltiende vedtatt (tror jeg). 
7. Premievarianter. 



Erling: Greit med bruksting etter å ha lagt sammen flere turneringer –  
 som før. 
Rune: Satse på ting som har verdi over tid (≈Franks forslag). 
Asbjørn: Best med ”ting”. 
Eva: OK med gavekort! 
Frank: Pokal + gavekort er en mulighet.  
Erling: Syns beløpene til premier har gått ned i forhold til tidligere,  
 det bør rettes på. (Viser til de 4000 i budsjettet for `98). 
Frank: Kunne fortelle at årets premier var mye mer verdt enn det som 
 kom til uttrykk i regnskapet.  Normal kjøpesum ville vært over 
 10.000 kr.  
Oddvar J: Enn en kombinasjon av dette da? (uten å komme inn på det). 

 Alt i alt var stemningen å fortsette med bruksting (som hovedregel ?). 
8. Valg. 

Guttorm var alene i valgkomiteen da Odvar Bråten ligger på Ullevål 
Sykehus (er på bedringens vei). 
 
Guttorm hadde skrevet en oversikt over styrets sammensetning som var 
i tråd med sitt forslag til valg.  Mens han høytidelig gikk rundt og delte 
ut dette hadde han også noen små kommentarer på lager, som skapte en 
viss munterhet (husker ikke akkurat hva han sa).  Etter hvert 
presiserte han at det var snakk om gjenvalg av hele styret. 
 
Da protesterte Per Johansen.  Neimen om han ville fortsette etter ”å ha 
fått seg en på trynet” tror jeg var hans formulering. Deretter trampet han 
fram til styrebordet og overleverte husnøkkelen. ”Dette fikk noen andre 
ta seg av nå”. Så gikk han tilbake og satte seg. Ole spurte Guttorm om 
valgkomiteens forslag kanskje ikke var helt ferdig likevel.  Guttorm 
gjentok at alle hadde svart ja til gjenvalg da de ble spurt.  Eva spurte Per 
nærmest direkte hva dette skyldtes.  Det kom aldri noe klart svar på det.  
Dersom det var transportvansker som gjorde at Per trakk seg så måtte vi 
kunne finne en løsning på det mente Rune, og viste til flere som kjører 
den veien.  Når Per sa at Guttorm kunne ta jobben som materialforvalter 
så svarte han ”jeg kan alltids låse opp her – det kan jeg, og jeg kan 
hente deg hvis det trengs!”.  Gemyttene falt til ro etter hvert, Per fikk 
tilbake husnøkkelen og valget av styre var godkjent. 
 
Representanter til Kretstinget 28/5, på Ringerike Gjestegård: 
 Ole og Geir ble valgt(på forslag fra Rune og seg selv). 
 Erling ber dem ta opp dette med dårlig resultatservice(lagspill). 

9. Diverse bridgeaktiviteter: 
Alcatel, hos Hilde hver onsdag, Fosheim cup, Norema cup. 
Geir redegjorde fra et møte i Hønefoss med presidenten Jan Aasen: kampanje for å øke 
rekrutteringen. Kampanje ”Bridge – et spill for livet”. Bridgens dag den 12/9. 
Kampanjeledelse med en repr. fra  hver klubb. 
Frank viste til underskudd ved Fosheim cup: foreslår 100 kr til kjøp av råvarer ved 
neste Fosheimtreff for å rette opp dette.  
Geir mente at klubben vil kunne ordne noe i den sammenheng. 

Ole takket for saklige debatter, og ba alle undertegne hilsenen til Oddvar B. 
 



 


