REFERAT Styremøte 22/1-2012

Styret var representert med følgende representanter: Einar Knutsen, Knut Karlsen, Elisabeth
Johansen, John Sandberg, Lars Erik Thomassen, Anne Marie Torgersen, Frode Lange-Nielsen
og Kirsti Mollatt. Hege Johansen var tilstede uten stemmerett.

Sak 1. Gjennomgang før årsmøtet.
Regnskapet var à jour, og styret stiller seg bak dette.
Valg komité har kommet med muntlig innstilling.
Årsrapport ble gjennomgått med små korrigeringer.

Sak2. Klubben økonomi.
Klubbens overskudd og drift er tilfredsstillende. Det vi derimot ikke er særlig komfortable
med er minskende inntekter på Grasrotandelen, og økende utgifter. NBF kontingent, husleie,
utgifter til ute spilling har økt betydelig. Dette er i og for seg positivt, men vi må se på hva vi
skal subsidiere.
Klubben vil for 2012 få ekstraordinære utgifter. Utgifter til kortleggermaskin, hardplast
mapper, PC og kort vil komme på ca 70-75 tusen kroner.
Det var enstemmighet om at vi skulle fortsette med 100% støtte til alle LAG kamper hvor
man representerer Kolbotn BK. Det er en betingelse at 3 av 4 spillere er medlem i Kolbotn
BK.
Støtte til hotellrom og hytter på Bridgefestivalen er ikke lenger aktuelt. Lagkampene blir
dekket 100%, men i par spilling dekker man selv utgiftene.
Turneringer med krets og forbundspoeng har vært dekket med 50%. Dette blir ikke lenger
aktuelt fra og med 1. februar 2012
Kurs og andre bridge arrangement må man søke om spesielt til styret.
Styret vil fortsette med å subsidiere medlems kontingent.
Det vil bli foretatt en ny vurdering for 2013.

Sak 3. Styre kompensasjon
Medlemmer i klubbens styre har til dels hatt utgifter, uten at dette har blitt kompensert.
Styret mener at man ikke skal bli økonomisk skadelidende for å ta på seg et verv i Kolbotn
Bridgeklubb. Det er heller ikke ønskelig med bilag og kvitteringer for hver enkel krone.
Tidligere så var det slik at medlemmer i styret spilte gratis på spillekvelder. Det er slik at
enkelte i styret hadde masse å gjøre i forbindelse med klubbkvelder, mens andre ikke bidro i
like stor grad.
Spillere som ikke er medlem i styret, men har bidratt som ryddere, turneringsledelse, eller
kurs har fått spille gratis den aktuelle spillekveld.
Styremedlemmer vil ikke automatisk få spille gratis på spillekveldene, de vil få spille gratis på
lik linje med alle medlemmer, som gjør en ekstraordinær innsats pr. spillekveld.
Kompensasjon for møter i klubb, krets samt kjøre og telefon godtgjørelse blir kompensert,
med et fast årlig beløp. De 3 tunge vervene: Leder, Kasserer og Sekretær får utbetalt en sum
på kr. 2000 årlig, med utbetaling i desember. Andre styreverv får kr. 1000.

Sak 4. Grasrotandelen
Beløpet til Kolbotn BK er synkende. Til tross for at vi har flere medlemmer enn noen gang, så
har antall givere til Kolbotn BK ikke økt. Det har vært stabilt på 41-43 bidragsytere. Klubben
har kanskje ikke bidratt godt nok, til at spillere som i dag ikke har registrert seg som giver til
noen organisasjon, skal kunne gjøre dette. Vi har 90 medlemmer i klubben, og flere av
dagens støttespiller er ikke medlemmer i klubben.
Klubbens subsidier har vært sterkt knyttet opp imot inntektene i Grasrotandelen, når denne
synker så vil også vår støtte til klubbens medlemmer også bli mindre. Det må oppfordres til
alle å knytte seg opp som bidragsyter til Kolbotn BK. Styret må bidra for å hjelpe de som ikke
vet hvordan dette gjøres.
Sak 5. Avvikling spillekveld.
Det er stor belastning for enkelte medlemmer med rydding etter spillekvelden. Det må
oppfordres til at alle bidrar med å rydde sitt bord. Det vil ikke ta lang tid å sette bort
meldekort, samt bridgemate, og stolene inntil bordet. Oppfordringen må gjentas flere
spillekvelder, slik at dette blir en vane.
Sak 6. Bridgeregler og etikk
Kolbotn BK er en sosial bridgeklubb, likevel så er det viktig å opptre korrekt ved bordet. Det
være seg sosialt, så vel som å følge bridgeregler. Det er blitt rapportert at enkelte spiller er

glad i å se på andres kort, gir signaler med påspill eller tenkepauser. Spilletempo, klaske kort
i bordet etc. Vi vil tro at mange av disse situasjonene er ubevisst. Feilforklaringer eller
uvitenhet angående spørsmål om meldinger, eller spørsmål som for eksempel er kløver
meldingen ekte. Dette ofte for å fortelle makker at ’JEG HAR KLØVER. Dette ønsker vi ikke i
Kolbotn BK, da vi anser det som uetisk. Vi må lære å opptre profesjonelt ved bordet. Det
kunne være en fordel at disse reglene ble fortalt til alle. Styret vi ta dette opp med Sven
Pran, slik at vi kanskje kan gi en liten regel hver spillekveld.
Sak 7. Lokaler
Det har i perioder vært veldig trangt. Einar Knutsen vil ta kontakt med AL Samfunnshuset for
å få til en avtale for å benytte begge spillelokalene på permanent basis. Det vil da bli
romsligere, mindre støy, og bedre trivsel
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