
Referat fra Årsmøtet 1999. 
 
Til stede: 17 medlemmer inkludert styret, navnene vil framgå av resultatlisten fra super-
duper-duppen. 
 
1. Innkallingen  godkjent. 
 
2. Årsberetningen opplest av sekretærern med Kløver Ess News som bilag med 

ytterligere info om årets aktivitet og resultater. Det ble fra Frank Pedersen uttrykt 
beklagelse over at vi frivillig har gitt fra oss Hadelandsmesterskapet. Det er opp til det 
nye styret å ta opp dette til fornyet behandling med Lunner.  

Påskecupen ble av Rune foreslått lagt til dagtid, gjerne som barometer. Da må 
det påmelding til.  

Kollisjonen med Hønefoss under Julecupen bør unngås, men vi har hatt dette 
som en fast tradisjon siden stiftelsen og Hønefoss har ikke tatt seriøs kontakt med oss 
med sikte på å unngå kollisjon.  

Det ble også foreslått å vurdere singelturnering på terminlisten, men det ble 
bemerket at denne turneringsformen er lite fleksibel og låser deltakerantallet. 

Det ble på spørsmål informert om at intet er mottatt fra kretsen om den nye 
inndelingen og hvilke forberedelser som er gjort. 

Årsberteningen enstemmig godkjent. 
 

3.   Årsregnskap og budsjettet ble gjennomgått v/kasserer Geir Vannebo. Eget 
bilag med forklaringer vedlagt.  

Angående premier har vi mye "å gå på" fordi vi klarer å gjøre dette rimelig 
gjennom Franks tilhørighet ti Hadelands Glassverk.  

Den nye kretsstrukturen gjør det vanskelig å budsjettere hvordan dette vil 
innvirke på deltakelse i KM lag som klubben betaler for. 

Hvis det er materiell vi mangler eller trenger så kom med innspill så vil styret 
vurdere dette. 

Frank foreslo at inngangsbeløpet for deltakere på festen heves fra 100 til 150 
kroner, men dette er det opp til hver enkelt festkomitè å avgjøre. 

Dihle og Roen hadde revidert regnskapet og funnet dette i orden. 
 
4.  Sekretæren redegjorde for RAF-regnskapet som var tilgjengelig på side 23 i 

Kløver Ess News og viste en kassabeholdning på kr 1881. Han tar mer enn gjerne  
imot bidrag til neste nummer, det tar tid å være alene i redaksjonen. 

Alternativene i forbindelse med et eventuelt opphold på Fosheim i sommer ble 
deretter gjennomgått. Av aktuelle datoer, ble siste helg i juli stående som den eneste 
mulighet. Imidlertid ble det fra Anne-Marit og Hilde uttrykt sterk kritikk mot det 
dårlige opplegget på Fosheim bl.a. pga servering av kald mat, dårlig service overfor 
barna og generelt for dyrt opphold. Vi bør se oss om etter andre steder/opplegg var 
rådet fra disse. Noe av kritikken ble imøtegått ved å vise til at både standarden på 
hyttene og at det var sengeplasser til 6 stykker ikke lå høyere enn andre 
sammenliknbare steder. Middagen hadde økt fra kr 25 til 185 i løpet av året og dette 
var påfallende mye. Når det gjelder å få servert mat som ikke var varm nok kan vel det 
i en viss grad skyldes oss selv som ikke kom i tide og heller ikke i samlet flokk. En 
"rådgivende" avstemning for om hvorvidt vi skulle satse videre på Fosheim ga som 
resultat at 4 ville at vi ikke skulle reise til Fosheim, mens 9 var av motsatt mening. 
Sekretæren tok dette til etterretning. Vil vurdere andre alternativer. 



 
5.  Årskontingenten ble foreslått opprettholdet under forutsetning av at 

kretsen/NBF ikke foretar forhøying. Dvs vi beholder kr 200 for A- og kr 100 for B-
medlemmer. Det ble klargjort at også B-medlemmene har gratis adgang til årsfesten. 

 
6.  Kveldskontingenten ble også beholdt som i dag; ordinær kveldsavgift kr 30 

og kr 15 for juniorer/pensjonister. 
 
7.  Valgkomitèen hadde i forkant gjort sitt arbeid og la fram en liste over forslag 

til nytt styre. Uten store protester ble denne godkjent og klappet igjennom etter at 
formannen hadde sjekke om det var andre forslag, noe det ikke framkom. Det nye 
styret fikk denne sammensetning: 

 
 Formann:  Arne Paulsen  (ny) 
 Kasserer:  Geir Vannebo  (gjenvalgt) 
 Sekretær:  Øystein Mauritzsen (genvalgt) 
 Turneringsleder: Rolf Engebretsen (ny) 
 Turn.leder, regnskap Øystein Mauritzsen (gjenvalgt) 
 Materialforvalter: Per Johansen  (gjenvalgt) 
 Revisorer:  Hans Dihle/Arne Roen (gj.valgt) 
 Valgkomitè:  Guttorm Olimb og Oddvar Bråten (gj.valgt) 
 
8.  Orientering om aktiviteter:  Hildes sommerbridge vil foregå på konditoriet 

hver torsdag klokken 1800. NOREMA-cup er planlagt avholdt som vanlig i oktober og 
flere ga uttrykk for at de ville arrangere private sommerbridgepartyer. For dette 
formålet sa Hans at han har mange facitspill til utlån. 

 Ole Wirstad takket for seg som formann etter to år. 
 
9.   Super-duper-cupen ble gjennomført som facit (samme spill som uka før?) og 

fikk følgende resultat: 
 

Nr Par Poeng Innsats Odds 
1 Rune Strand-Lars Egge 924 kr 215   4,77 
2 Frank Pedersen-Per Johansen 772 kr 245   4,18 
3 Hilde Nes-Ingeborg Blisten 705 kr   30 34,17 
4 Geir Vannebo-Rolf Engebretsen 702 kr 305   3,36 
5 Ole Wirstad-Anne Marit Borg 696 kr   70 14,64 
6 Hans Dihle-Oddvar Jensen 667 kr   50 20,50 
7 Eva Egge-Gunnborg Skiaker 555 kr   40 25,63 
8 Arne Paulsen-Øystein Mauritzsen 539 kr   70 14,64 
   kr 1025  
 
 Regnskapsfører var Odvar Bråten og snipp, snapp snute så var sesongen 1998/99 over. 
 
 


