
Referat styremøte Søgne BK 24.11.2015. 

 

 
Tilstede: Inger Johanne Larsen, Svein Inge Pettersen, Bente Farbrot, Per Holmen, Knut 

Lunde, festkomiteen v/ Svenn Halvorsen 

 
Forfall: Bjarne B Lieng, Arild Eidet, Hildeborg Lia, Torhild Lund, Laila Ellefskaas 
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1. Julefest 19. desember. 

 

Svenn har sjekket popp cateringpris hos Søgne Wok. De kan tilby oss en pris på kr. 150 

Minus 10%, dvs kr 135 pr person. 

Inger Johanne hare sjekket pris hos Lene Hangeland. Der var prisen 300 pr.pers. 

Vedtak: Svenn bestiller hos Søgne Wok (tidligere Hong Kong). 

Bente vil ordne med riskrem. 

Svenn sjekker ut nødvendig kjøkkenhjelp og ordner med premiering. 

Mariann ordner med pynting og sender regning til Svein Inge. 

Ryddehjelp blir oppsatt når vi vet hvem som kommer. Ryddegjengen møter kl. 1600. 

Nytt i år er at spilling starter kl. 1730 og ikke kl. 1800 som tidligere. 

Det ble igjen et ordskifte om trekking av makkere. Ble enige om at vi prøver å lodde 

stemningen for trekte makkere hos deltakerne på julefesten ved å dele ut lapper som 

deltakerne kan besvare. Det ble vedtatt at trekning av makkere skal taes opp som egen sak på 

neste årsmøte, slik at medlemmene kan få gitt sitt syn på dette og at årsmøtet så kan ta en 

endelig beslutning på dette. 

 

 

2. Kjøp av klokke. 

 

Turneringsklokka er i dårlig forfatning og må eventuelt erstattes med ny. Inger Johanne har 

sjekket pris på slik klokke, og prisen ligger på rundt 2000 kr. Styret syntes dette kanskje var 

en unødvendig utgift og det ble vedtatt å gå til innkjøp av ei ordinær eggeklokke og prøved 

dette ut. Bente fikk i oppdrag å kjøpe inn dette. 

 

 

3. Søgne Open. 

 

Det er allerede påmeldt 2 par. Fristen for påmelding er 20. januar. Svein Inge vil stå som 

kontaktperson da Inger Johanne er på reise i januar. 

Kort må bestilles hos Hildeborg. 



Turneringen blir arrangert over 2 kvelder, med max 60 spill. Forventes maksimalt 12 bord. 

Premiering står i invitasjonen. 

 

 

4. Eventuelt. 

 

Per opplyste ar Markus Bruno vil sette i gang et Ruter-kurs. Kretsen vil betale. Vedtatt at vil 

prøve å få med så mange vi kan. Mandagskvelden kan brukes til trening for de av oss som 

gjennomfører kurset. 

 

 

Per etterlyste rutiner for tilbakebetaling av startkontingent til deltakerne i KM. Inger Johanne 

vil be Ragnar legg ut informasjon på nettsida at refusjon av startkontingenten kan får ved å gi 

beskjed til Svein Inge, som så vil betale ut fra konto. 

 

På forespørsel opplyste Per at Heimklang er ledig og foreløpig reservert for eventuell 

jubileumsfest 15.10.2015. 

 

 

Neste styremøte blir 9. februar 2016 hos Bente Farbrot k.l 1730. 

 

Adresse: Lerkeveien 2E Kristiansand 

  

 

 

 

 


