
Referat fra Årsmøte i Bridgeklubben Kløver Ess, fredag 26/4-02. 
 
Til stede: Frank Pedersen, Geir Vannebo, Rolf Engebretsen, Per Johansen, Rune Strand, Ole 
Wirstad, Arne Roen, Hans Dihle, Hans Ø. Aschim, Oddvar Jensen, Ingeborg Blisten, Erling 
Rørvik, Gunnborg Skiaker, Guttorm Olimb, Kjell Teslow 
I samsvar med tidligere årsmøtevedtak var formannen møteleder. 
 
1. Innkallingen . Bekjentgjort på oppslagstavla i spillelokalene den 22. mars, godkjent. 
 
2. Årsberetningen v/sekretæren. Med referanse til at det i perioden var avholdt to 

styremøter så kritiserte Rune Strand styret for at ikke Per var innkalt og konsultert i 
aktuelle saker. Formannen redegjorde for et spesielt tilfelle som ble betegnet som en 
hastesak og derfor ble avgjort etter hektisk telefonkontakter. Saken gjaldt et forslag om 
at flere av bridgeklubbers skulle gå sammen om støtte til KM-par. Beretningen ble 
ellers godkjent. 

 
3. Årsregnskap og budsjett v/kassereren. Postene ble gjennomgått og forklart punkt 

for punkt, kr 5455 i overskudd i år, spesielt bra overskudd fra turneringer. Også 
budsjettet var lagt opp med et overskudd på kr 1400. Vi har de to siste årene betalt inn 
for 3 lag til KM-lag, kr 3600, uberettiget, viser det seg. Kretsens kasserer Monica 
Kjemperud er underrettet om dette telefonisk og hun har lovet tilbakebetaling, men 
dette har ennå ikke skjedd. Dette vil bli tatt opp direkte under Kretstinget den 6. mai, 
eventuelt med en skriftlig henvendelse. Regnskapet var revidert og underskrevet av 
Hans Dihle og Arne Roen. 

 
4. RAF-regnskapet ved sekretæren. Regnskapet med alle postene talte for seg selv, 

overskuddet er kr 5282. Godkjent. 
 
5. Medlemskontingenten. Styrets forslag om å beholde kontingenten på kr 200 for A-

medlemmer og kr 100 for B-medlemmer og kr 50 for juniorspillere ble godkjent. 
 
6. Kveldskontingenten. Styrets forslag om å beholde dagens pris på kr 40 ble godkjent, 

for juniorer er prisen kr 20. 
 
7. Valg av styre og utsendinger til Kretstinget:  

Formann Frank Pedersen, gjenvalgt. 
Kasserer Geir Vannebo, gjenvalgt. 
Sekretær Gunnborg Skiaker, ny. )Øystein Mauritzsen hadde frasagt seg gjenvalg) 
Materialforvalter Eva og Lars Egge. (De er i Spania og har ikke kunnet bekrefte dette 
ennå). 
Turneringsleder Ole Wirstad, ny (Rolf Engebretsen hadde frasagt seg gjenvalg). 
Revisorer Hans Dihle og Arne Roen 
Valgkomité Lars Egge og Guttorm Olimb. 
Utsendinger til Kretstinget Frank Pedersen og Øystein Mauritzsen. Det er sendt mail 
med anmodning til Buskerud Bridgekrets om å bedre rutinene vedrørende Kretspoeng 
og Kretscupen. Rune bemerket at han ikke var fornøyd med hvordan handicapen ble 
regnet ut. Hans Dihle sa at det foreligger et gammelt årsmøtevedtak om at alle nye 
parkombinasjoner skal ha handicapsum på 105. Rune lovet ellers at NOREMA ville 
sponse klubbens annonse på kr 350 i Kretsens håndbok. 

 



9. Orientering og innspill om neste sesong. Styremøte vil bli avviklet på Fosheim 16. 
august der terminlisten og sesongforberedelsene spikres. Hildes sommerbridge starter 
den 23. mai, det vil bli spilling hver torsdag klokken 1800. 

 
8. Innsatspokalen. Styrets forslag var at den i år skal tilfalle avtroppende sekretær 

Øystein Mauritzsen, ingen motforslag ble reist. 
 
10. Resultatliste fra super-duper-dupp med Kløvertoto: 
  
 Par Poeng Odds 
1 Per Johansen-Jon Ivar Seiersten 1373 3,49 
2 Erling Rørvik-Øystein Mauritzsen 1132 3,33 
3 Hans Dihle-Oddvar Jensen 1046 30,00 
4 Frank Pedersen-Geir Vannebo 1045 5,36 
5 Hans Ø. Aschim-Ingeborg Blisten   997 16,67 
6 Ole Wirstad-Kjell Teslow   932 30,00 
7 Guttorm Olimb-Rolf Engebretsen   868 30,00 
8 Gunnborg Skiaker-Rune Strand   857 15,00 
    

 
Det ble spilt for kr 1500. 

 
 
 
 
Frank Pedersen      Gunborg Skiaker 
Formann      Sekretær 
 
 
 


