
Referat fra styremøte 11.02.13 

 

Til stede: Øystein, Geir, Ragnar og Anne Marit 

 

 

Sak 1: Forberede årsmøte 

 Innkalling må sendes 14 dager før. Det vil si at innkallingen blir sendt på mail. I tillegg 

opplyses det under spillingen i dag.  

Forslag må være styret i hende innen 18.02.  

Revisor har fått regnskapet. Øystein reiser innom ham med RAF regnskapet.  

Kveldskontingent: Styret foreslår å øke til kr 60,- år kveld. 

Medlemskontingent til krets og forbund. Forbundet skal ha kr 200,-. I tillegg er det kr 60,- til 

kretsen. Styret foreslår derfor at årskontingenten blir på kr 260,-.  

Valg: Valgkomiteen må aktiviseres. Vi mangler materialforvalter.  

Sak 2: Vedtektsendringer 

Endringer er i kapitel 2. Vi kopierer dette kapitelet og deler ut på årsmøtet med styrets forslag. 

Vi foreslår å vedtektsfeste innsatspokalen. 

Nytt fra forbundet nå er at innkomne forslag skal være styret i hende minst 1 uke før årsmøtet. 

Sak 3:  Kurs – medlemsverving 

Vi starter kurs 04.03. Foreløpig har vi 5 påmeldte. Kurspris blir kr 300,- som inkluderer bok. 

Øystein henger opp innbydelser på oppslagstavler på dagligvareforretninger. Vi holder kurs på 

bok 2. Bok 3 avholdes evnt til høsten. Dette for å sikre å få med kursdeltagerne til 

sommerbridgen. 

Sak 4: Påskecup 

Vi søker om å være på Jevnaker kommunes kulturlokaler. Ansvarlig er Geir. Turneringen 

avholdes skjærtorsdag kl. 1700. Øystein sender innbydelser. 

Sak 5: KM-mix: 

KM mix avholdes på Bøndernes Hus 21.04. Kretsen holder turneringsleder. Vi holder data og 

kort.  

Sak 6: Sommerbridge 

Sommerbridgen starter 28.05. Dette blir på tirsdager som vanlig. Vi tar de 7 beste kveldene 

som tellende. Det blir premiering hver kveld – vin til de 3 beste avhengig av deltagelsen, i 

tillegg til sammenlagt premiering.  

Sak 7: Bridgetur til Kroatia 

Nå er det 32 påmeldte, det vil si at vi er 6,5 bord. Det er gratis buss fra flyplass til hotell t/r. I 

tillegg har vi fått gratis spillelokaler. Vi bestiller Askeladden til å kjøre til Gardermoen. 

Sak 8: Annet 

Forbundet arrangerer simultanturneringer hver uke på forskjellige ukedager. Dette er samme 

opplegg som mestertreffet, men det er færre spill – 24 spill. Styret bestemmer at vi forsøker å 

arrangerer dette den 04.03.  

Øystein har vært i kontakt med kulturkonsulenten på Jevnaker for å lage en BBO-demo i 

ungdomsklubben. Vi var hjertelig velkommen. Geir og Øystein tar seg av dette. 

 



Styremøte 23.07.2013 

 

Til stede: Øystein Mauritzsen, Geir Vannebo og Anne Marit Borg 

Forfall: Ragnar Knarud 

 

Sak 1: Terminliste 

 Se vedlegg 

 

Sak 2: Beregning av handicapturneringen 

 Utgangspunktet for utregningen er klubbmesterskapet. De som ikke har spilt her får  utregning 

fra nærmeste turnering.  

 

Sak 3: Premiering sommerbridgen 

Sånn det ser ut nå ligger det an til kr 4.620 i premier. 5 premier i klasse A og 4 i klasse B. En 

ekstra premie i hver pulje. 

 

Sak 4: Dubrovnik, status og opplegg 

I dag har det kommet priser på de ulike turene. Øystein sender ny invitasjon til utflukter med 

priser.  

 

Sak 5: Ringerikes Blad 

Vi har fått positiv respons, og resultatene kommer nå som de skal.  

 

Sak 6: Magic Reward 

Saken utsettes 

 

styremøte 4. november kl 1645. 

 

 

1. Evaluering av årets Sydenutflukt til Astarea. 
Det er meget god evaluering fra deltagerne. Øystein har sendt nødvendig tilbakemelding til 

Alfa Travel. De har lovet å ta vår kritikk tilbake til hotellet.  

2. Kursetterspørsel, frivillighetssentralen Jevnaker. 
Øystein har hatt møte med leder av frivillighetssentralen angående lån av lokalene til spilling i 

rekrutteringsøyemed. (Referatet ligger vedlagt) 

Vi vil tilby litt teoriemner om det er interesse.  



3. Oppfølging av nye spillere. Juniorprosjekt med midler fra NBF? 
Det er mulig å søke om støtte til juniorer, søknadsfristen er 20.11.13. Vi velger å ikke søke nå, 

men prøver igjen innen 15.03.14. Ragnar og Anne Marit vil lage en skisse vi kan søke etter.  

4. Juleavslutning med noggå attåt 
Hilde har sagt seg villig til å stå for servering.  

5. Singelturneringen. 
Det er 28 påmeldte personer. Det er kommet et spørsmål om vi kan arrangere singel A og B, 

med ønske om å bli klubbmester singel. Vi gjør ingenting med dette i år. Forslagsstiller blir 

bedt om å fremme dette som sak til årsmøtet.  

6. Julecup 3. juledag 
Vi vil vurdere frivillighetssentralens lokaler om de er store nok. Ansvarlig er Geir. Samme 

opplegg som tidligere; påmelding ved frammøte. Invitasjon til de lokale klubbene. 

7. Husleien på Bøndernes. (Tar denne saken når Brattvoll kommer) 
Bøndernes er godt fornøyd med oss som leietagere. Husleien forblir som den har vært. Det vil 

si kr 400,- om sommeren og kr 500,- om vinteren. 

8. Turneringsreglementet. Vårt forslag tas opp på årsmøtet 
Geir lager et forslag på hvordan vi bør score i lag turneringer hvor noen ikke møter alle 

kvelder, eller hvis noen velger å slå sammen par. I tillegg forslagsendring på handicap 

turneringer.  

9. Årsmøteforberedelser: 
- Aktivere valgkomitèen 
- Klargjøre bruk av RAF-midler i forbindelse med eksterne turneringer. Storefjell, Olerud 

etc? Maksgrense pr spiller? 
- Er det behov for vedtektsendringer?  
- Dette vil bli tatt opp som sak på årsmøtet. Øystein vil lage en skisse som vi kan drøfte på 

årsmøtet.  
- Turneringsreglementet, ref pkt 8. 

 

- Referat fra møte med Øyvind Sogn 4. november 2013, daglig leder i 
Frivillighetssentralen Jevnaker. 

-  
- Partene ble enige om at BK Kløver Ess disponerer Frivillighetssentralens rom i 2. etasje, 

beliggende over biblioteket, fra 1600 til ca 1900 på tirsdager. Første samling er avtalt å 
være tirsdag 12. november kl 1600. Det er normalt ingen aktivitet i rommet på denne tiden 
på tirsdager slik at Kløver Ess er ansvarlig for å låse dørene når de er ferdige for kvelden. 
Nøkkel er kvittert ut av Øystein, av hvem og hvordan den videre organiseringen blir, får bli 
nærmere avklart under første samling den 12. november. Det er ingen alarmer som kan 
utløses. I salen som skal brukes er det 8 avlange bord tilgjengelig, vi arrangerer bord og 
stoler slik vi finner det hensiktsmessig og lar disse stå slik etter spillingen, dvs vi trenger 
ikke å sette bord og stoler tilbake til opprinnelige plassering. Vi har også fått tilgang til et 
ulåst rom der vi kan oppbevare materiell, spill, meldebokser slipper etc. Det er også 
tilgjengelig en kaffemaskin som kan benyttes, avtalt pris er at hver enkelt legger i en tier 
for de kaffekoppene som konsumeres. Det ble også enighet om at Frivillighetssentralen i 
sine brosjyrer og nyhetsbrev inkluderer bridge som et aktivitetstilbud. Ungdomsklubben 
som holder til nede i kjelleren kan være en aktuell målgruppe når neste periode med 
kursvirksomhet innledes. Lokalene lånes ut gratis og det følger ikke rydding eller vask 
med i ”prisen”. 

-  
- Det ble også avtalt at Kløver Ess låner lokalet til to spillekvelder fordi Jevnaker revyen 

ønsket å leie Bøndernes Hus i tidsrommet 5.-24. mars 2014. Dette vil imidlertid kun dreie 
seg om mandagene 10. og 17. mars. Det kan kanskje bli litt trangt hvis vi blir mer enn 8 
bord, men dette kan løses ved at vi kun bruker noen av de avlange bordene og benytter 



våre egne, sammenleggbare bridgebord på disse to mandagene. I dette tidsrommet kan vi 
også oppbevare det ekstra materiellet som mandagsspillingen krever, det vil bli montert 
flere hyller innen den tid slik at det er plass til det ekstra materiellet. 

-  
- Jevnaker 4. november 2014. 
- Øystein Mauritzsen, referent. 

 

Bøndernes Hus 

v/ Husstyret 

Øyvind Sogn  

 

 

Bridgeklubben Kløveress 

v/ Styreleder 

Øystein Mauritzsen 

 

 

 

VEDRØRENDE KLUBBKVELDER I MARS 2014 

Viser til hyggelig telefonsamtale onsdag 30.10.13, der undertegnede underrettet om følgende 

situasjon: 

 

Jevnakerrevyen har nå gjenoppstått, og det skal settes opp forestillinger i mars 2014. Jevnakerrevyen 

har behov for å leie Bøndernes Hus i perioden 5.-24. mars 2014, og i denne perioden ønsker 

Bøndernes Hus å tilby Bridgeklubben Kløveress et alternativt sted å avvikle klubbkveldene sine. 

 

Et aktuelt alternativ kan være Jevnaker Frivilligsentral (storgata 24).  

 

Vi håper dette kan la seg løse på en god måte. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Bøndernes Hus 

Øyvind Sogn 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  

 


