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Agenda


Godkjennelse av innkalling.



Valg av dirigent



Valg av sekretær



Valg av 2 protokollunderskrivere



Godkjennelse av årsberetning



Innkomne forslag



Godkjennelse av regnskap/revisorberetning

8

Fastsettelse av kontingent



Godkjennelse av budsjett



Valg av Klubbstyret.
- Leder
- Nestleder
- Kasserer
- 2 Styremedlemmer
- 2 Revisorer
- Valg av representanter/utvalg
- Valgkomite (1 leder, 2 medlemmer)
- Valg av delegater for klubben
- Valg av utvalgsledere/medlemmer
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Årsberetning Notodden Bridgeklubb 2020

Styret har i år bestått av:
Leder:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Kari Myrene
Morten Thunberg
Morten Kaarstein
Arild Steinmoen
Kai Skogen

Turneringsleder:

Morten Thunberg

Materialforvalter:

Runar Steinmoen

Revisorer:

Per Johan Schau
Ivar Schau

Valgkomité:

Arna Ljosland
Frank Weirud

Det har i løpet av året blitt avholdt 2 styremøter og 3 saker er behandlet. Utover dette har vi
hatt løpende dialog i Styret. Året 2020 har vært et svært spesielt år på grunn av denne
idiotiske Coronaen. Norge stengte all sosial kontakt 12. mars og vi måtte legge ned
spillingen. NBF prøvde å legge til rette for at klubbene kunne spille på nettet, men det var
svært få av våre medlemmer som ble med på dette.
Vi fikk lov til å spille litt i slutten av september da smittetallene gikk ned, da med personlige
meldebokser, fulldublering til alle bord, samt vask og spriting av både hender og bord etter
hver runde. Men måtte stoppe igjen første uken i november. Så det var ikke mange
spillekvelder vi fikk spille.
Klubben har i år (pr 31.12.2019) 36 spillere i medlemsmassen (mot 33 i 2019) Dette er en
hyggelig fremgang, men det er usikkert hvordan det går med medlemsmassen i 2020 da det
har vært lite spilling. Totalt har 48 personer spilt hos oss i 2020 (58 i 2019)
I 2020 klarte vi ikke ferdigspille noen cuper pga nedstegningen.

Økonomi
Klubben har mer en sunn økonomi. Siden vi har hatt en husleiekontrakt som løper kun etter
faktiske leide kvelder, har vi svært få faste utgifter. Men vi har inntekter fra Grasrotandelen
som bidro til et svært hyggelig resultat. Vi viser ellers til vedlagte regnskap og budsjett.

Kaiemannen har vært «arbeidsledig» i lange tider pga corona -så han har fått smaken av å
ikke jobbe så mye på mandager, men det ser ut som han har ladet batteriene for han har hatt
en formidabel innsats med ekstra tungvint arbeid i disse coronatider. Han stiller opp ca kl 17
og reiser ca 22.15 etter han har lagt til rette for at DU skal få spille. Takk han gjerne personlig
etterpå, men vi tar nå stående applaus for innsatsen! TAKK!!
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Nybegynnerkurs/rekrutering
Pga Corona gikk dette naturlig nok ut.
Divisjonsspill
Det ble ingen spilling i divisjonen.
KM-lag
Ble utsatt
NM klubblag
Ble utsatt
Diverse Turneringer
De fleste turneringer ble utsatt
Egne turneringer
Vi fikk kun spille Nyttårscup, resten ble avlyst.
Alle resultater og nyheter finner du på www.notoddenbk.org
Takk til Morten Thunberg som forbereder hver bridgekveld og fører resultater underveis.
Ekstra takk til Vidar Myrene som har hatt ekstrajobben med å fulldublere kort til alle bord pga
coronaen.
Resultater egne turneringer
Nyttårscup (12 par)
1.
2.
3.

Jarle Melby – Simon Løvik
Arna Ljosland – Tom Karlberg
Per Johan Schau – Runar Steinmoen

Ingen andre turneringer ble arrangert.

1. Innkomne forslag
Det har ikke kommet inn noen forslag.
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Regnskap og revisorberetning
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Kontinent
Styret har ingen endringer på dette punktet og den står på Kr 200,-

9

Budsjett

Siden vi kom veldig seint i gang med spillingen (slutten av august) på grunn av Corona, ber Styret om
at budsjettet utgår da året snart er omme. Klubben har svært god økonomi og vil samtidig med stor
sannsynlighet gå i pluss på grunn av Grasrotandelen.

10

Valg

Disse er på valg:
Leder:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Kari Myrene
Morten Thunberg
Ingeborg Øian
Arild Steinmoen
Kai Skogen

på valg 1 år
på valg 2 år
ikke på valg
ikke på valg
på valg 2 år

Turneringsleder:

Morten Thunberg

–på valg 1 år

Materialforvalter:

Vidar Myrene

–på valg 1 år

Revisorer:

Per Johan Schau
Ivar Schau

–på valg 1 år
–på valg 1 år

Valgkomité:

Arna Ljosland
Frank Weirud

–på valg 1 år
–på valg 1 år

Forslag fra valgkomite:
Valgkomite legger frem egen liste

Generalforsamlingen gir Styret fullmakt til å utnevne representanter til evt utvalg og delegater
Klubben skal møte i.
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