
Referat styremøte Søgne Bridgeklubb    14. Oktober 2014 
 
Til stede: Inger Johanne Larsen, Svein Inge Pettersen, Hildeborg Lia, Vidar Kjerran, Per Holmen, Bjarne B. 
Lieng, Arild Eidet, Lajla Elefskaas, Torhild Lund, Svenn Halvorsen 
Forfall: Inga Mørner Fidjestøl 
 
 
1. Referat fra siste styremøte 19.08.14. 

Referatet godkjent med et par tilføyelser. Sendes Ragnar for å legges ut på hjemmesida. 
 
2. Ansvar spillekvelder. 

Oppfølging fra forrige styremøtet. 
Etter en lang diskusjon, ble styret enig om at det var spesielt dette med selve turneringen som var det 
største problemet, det tok tid før spillingen kom i gang og det ble seint. Styret besluttet derfor at 
turneringsansvarlig (den som har bridgematen den kvelden) er ansvarlig for at spilling blir gjennomført 
og må ha et ansvar med at folk er på plass ved bordene kl. 18.30. Er turneringen ikke oppe og går 18.45 
benyttes slipper. Går turneringen sent, spilles kun 24 spill. Klokke må benyttes, og turneringsleder må bli 
mer streng ovenfor par som er sene. 
Det er gjerne når IJL ikke er tilstede at det mangler noen som tar ansvar for kvelden generelt. 
Styret tar opp temaet igjen på neste møte. 

 
3. Hovden/Rystad 24. – 26. oktober 

33 påmeldte, der 4 ikke skal spille 
Svenn tar ansvar for bestilling av ½ kg reker pr. person, majones oppkuttet loff, sitron, smør. Tallerken 
og bestikk som finnes i leilighetene benyttes. 
Vinpremier inkl. spurtpremier ordner Svenn/Marianne. 
Kort: 9 bord, 45 spill à 9 dubletter. BM: IJL sjekker om Jan W ev. Paul Otto kan kjøre. 
 

4. Julefest 13. desember. 
Heimklang er booket av Per Holmen. Inger Johanne ordner innbydelse. Svenn tar påmeldingen og 
premier. Mat bestilles fra kinaen som tidligere. Husk bindende påmelding, regning sendes påmeldte som 
ikke dukker opp. 
Kort: 36 spill à 10 dubletter. 
 

5. Singelturnering 4. og 11. desember  
Inger Johanne lager innbydelse. IJL sørger for at påmelding singelturneringen opprettes på nettet. 
Startkontingent settes til 150 for to kvelder. Maks antall deltakere 28. Premiering til 1/4: 800-500-300-
vin-vin-vin-(vin), hvis færre deltakere består skalaen, men antall vinpremier reduseres. IJL sjekker med 
Markus om å ta turneringsregnskapet under singelturneringen. 
IJL har meldesystemet, legges ut på hjemmesida. 
Kort: 54 spill à 7 dubletter. 
 

6. Røyking. 
E-sigaretter kan disse benyttes inne? Iflg. Kommuneoverlegen i Søgne er e-sigaretter ikke omfattet av 
røykeloven. Søgne kommune vil i novembermøte innstille på at det blir forbudt i alle kommunale bygg. 
Kommunelegen ber at de som benytter dette tar hensyn til de som skjemmes av dette, og av den grunn 
benytter dette utendørs. 
Iflg. NBF sine statuetter, er det ikke lov med e-sigaretter. Informere om dette på klubbkveld og 
hjemmeside. 
Røykebøttene utenfor bygningen er fjernet, IJL og Torhild deltar på møte med utleier der temaet og 
eventuelle problemer dette skaper diskuteres. 
 

7. Kontingent 2015. 
Årsmøtet fattet vedtak om at kontingenten for 2015 settes lik 2014, men at styret gis fullmakt å endre 
hvis satser til krets/forbund endres. Det foreligger ingen info om slike endringer, så det foretas ingen 
prisendring. Info deles ut i klubben og legges ut på nettet innen begynnelsen av november, med 
betalingsfrist 1. desember. 
SIP sjekker opp om Viggo K. Hansen er medlem i andre klubber, han betalt medlemskap til SBK nå i 
oktober, kontingent innbetalingen gjelder i såfall for 2015. 
 
 



8. Eventuelt. 
Arild tok opp dette med å endre spillestart til kl. 18.00. Det må bli sak på årsmøtet. 
Lajla tok opp om vi kunne slutte å dele ut slipper på spillekveldene (slik som SØM) for å spare tid. Dette 
ble nedstemt, da flere synes at det er jo det som er spennende, samtidig som slipper fungerer som 
kontroll av om oppnådd resultat faktisk er rett. 
Må følges opp: 
* Marcus har sagt seg villig til å kjøre kurs i Bridgemate. IJL kontakter Marcus for avtale. 
Deltagere fra klubben, Clas, Terje, Ragnar, Vidar, Bjarne, Jane, Inger Johanne 
* Styrets medlemmer oppfordres til å kontakt kursmedlemmer for å avtale spilling. 

 
9. Nytt styremøte 

Per har kommet med et forslag om at dersom et styremøte ikke blir fullført, så må det holdes et nytt i 
løpet av 14 dager. 
Dette finner vi ut av på hvert styremøte når vi da bestemmer når neste møte skal være. 
 
2. desember kl. 17.30 hos Hildeborg. 


