
Styremøte Søgne Bridgeklubb 26. mai 2015.05.26 

Styremøte ble avholdt hos Inger Johanne 26/5-2015. 

Tilstede: Inger Johanne Larsen, Svein Inge Pettersen, Bente Farbrot, Hildeborg Lia, Per Holmen og 

Knut Lunde. 

Fraværende: Bjarne B. Lieng, Aril Eidet, Laila Elefskaas og Torhild Lund. 

 

Saksliste: 

1. Sommerfest 

2. Organisering spillekvelder 

3. Terminliste 

4. Eventuelt 

Per foreslo at styret burde hatt en egen sekretær/referent. Dette for avlaste formannen og for å 

unngå at formannen hadde en dobbeltrolle. På forespørsel sa Knut seg villig til å påta seg vervet. 

1. Sommerfesten. 

Evalueringen etter fjorårets sommerfest ble gjennomgått. Teltet måtte fikses på, og dette er brakt i 

orden. En mente ellers at alt var under kontroll. Egil vil bli forespurt om å være turneringsleder og 

Inger Johanne kunne ta Bridgematen hvis ikke Clas kom. Det ble opplyst at det var kommet 33 

påmeldinger pr d.d.  

I invitasjonen står det at maksimalt deltakerantall er satt til 40, og dersom flere melder seg på vil 

medlemmer i Søgne bli foretrukket. Per mente dette ikke var helt etter intensjonen den gang vi 

startet opp med sommerturneringen, men at den skulle være et slags rekrutteringsframstøt og at 

ikke-medlemmer heller skulle prioriteres. Det ble litt diskusjon om dette, men invitasjonen i år er 

selvfølgelig slik den står med at medlemmer prioriteres ved «overbooking». Dette må selvfølgelig 

klargjøres før neste års invitasjon sendes ut, men styret konkluderte med at her burde regelen 

førstemann til mølla gjelde, og at makstallet kunne være litt fleksibelt. 

2. Organisering spillekvelder 

Det ble litt diskusjon om hvordan det kan ordnes slik at flere blir involvert i å hjelpe til med å avvikle 

spillekveldene slik at det ikke er de samme som blir stående med arbeidet hele tiden. Tanken om å 

sette opp «vaktliste» ble drøftet uten at en vel kom fram til noe konkret. Når det gjelder det rent 

tekniske mht spilleavvikling, ville Inger Johanne prøve å få i stand et kurs i betjening av Bridgemate. 

Bente sa seg villig til å hjelpe henne foreløpig med Bridgematen på torsdagene, men det hadde vært 

en stor fordel om de fikk flere til å lære å bruke systemet. Også på mandagene er det behov for å få 

flere til å kunne legge ut plansjer og organisere spillingen. 

3. Terminliste.  

Inger Johanne hadde lagt fram et utkast til terminliste for 2015/16. Det ble gjort endringer i 

desember-spillingen. Styret vedtok å kutte ut Singelturneringen som var satt opp 3. og 10. desember 

og i stedet slå disse to spillekveldene sammen med den enkle spillekvelden 17. desember til en 

Desemberturnering der 2 av 3 kvelder teller og med premiering som de andre månedsturneringene. 

Hovden-helga ble fastsatt til 23.-25. oktober 2015. Inger Johanne sjekker med hotellet. 



Julefesten fastsatt til lørdag 19. desember. Spillestart kl. 1730. 

Årsmøtet 2016 fastsatt til lørdag 12. mars 2016. Inger Johanne ordner lokalet  (klubbhuset) 

Sommerfesten 2016 fastsatt til 11. juni 2016 

Jubileumsfest fastsatt til 15. oktober 2016. Søgne Bridgeklubb kan feire 20årsjubileum i 2016. 

Stiftelsesdatoen er noe usikker(?) men iflg bridgeforbundet er klubben stiftet 16. oktober 1996. Dette 

var antakelig den datoen klubben meldte seg inn i forbundet, og vi velger å forholde oss til den selv 

om Brønnøysundregisteret opererer med en dato 24. september 1996. Det ble vedtatt (som et 

foreløpig vedtak) at festen holdes på Heimklang (Per sjekker ut lokalet). I hvilken form markeringen 

skal skje, vil bli tatt opp senere. Styret vil tenke på dette til neste styremøte, og også invitere 

medlemmene til å komme med konkrete innspill. 

4. Eventuelt. 

Det var kun en infosak under eventuelt: Svein Inge kunne opplyse om at regnskapet var sendt over til 

Helge Stornes i Viego i håp om at vi kan bli tildelt momsrefusjon. 

 

Neste styremøte holdes hos Bente Farbrot, Lerkeveien 2E, Vågsbygd. 

 

 

Knut Lunde 

referent 


