
Årsmøte 1/2 – 2010 

(Oppmøte, 5 bord.)

1) Årsmelding: Vi har som før hatt spillekveld hver mandag, på biblioteket. 
Sist høst ble det av flere årsaker dårligere oppmøte enn normalt; deltakelsen ble faktisk så dårlig at vi flere 
kvelder ikke engang greide å stille tre bord. Derfor ble det besluttet å avslutte spillinga i høst 
tidligere enn vanlig. Følgen var at vi for første gang verken deltok i Poenghøsten eller Mestertreffet. Også 
den årlige julebridgen ble sløyfet.

Etter jul har oppmøtet vært bedre; vi har vært 4 1/2 bord i snitt. Imidlertid er rekrutteringen like dårlig som før. 
Blir det ikke bedring her, spørs det hvor lenge klubben er "liv laga".

Økonomien er god, og blir neppe verre ved at vi denne sesongenhar økt kveldskontingenten fra 30,- til 50,- 
kr. Noe nytt bridgeutstyr er også kjøpt inn, bl. a. "Bridgemate".

Ett lag fra klubben deltok i NM, men ble slått ut allerede i 1.runde. I seriemesterskapet stiller vi med to lag 
(4.div.), og begge ligger bra an i feltet før siste spillehelg nå i feruar.

2) Regnskap: Beholdning vel 12000,-. Foreløpig godkjent, men to revisorer skal gjennomgå regnskapet.

   Inntekter:

   Kveldskont.: 9200,-
   Brussalg      643,-
   Kont. NBF    5600,-
               --------
   Tils.       15443,-
--------------------------

   Utgifter:

   Porto/gebyrer146,-
   Bruskjøp          509,-
   Klubbpoeng        816,-
   Premier           818,-
   Startkont KM      900,-
   NM klubblag      1050,-
   4.div., 2 lag    4000,-
   Medl.kont.NBF    5250,-
   Medl.kont.krets  1050,-
   Klubbkont.NBF     800,-
   Bridgemate      10250,-
   Meldekort        1155,-
   1 stk. medl.skap  385,-
                   --------
             Tils. 27129,-
                   --------

   Beholdning: Postgiro.  5621,67
               Kasse      7153,-
                          ---------
               Tilsammen:12774,67
                         ----------

3) Valg: Formann Jens Norum egentlig på valg, men tar ett år til. Resten av styret gjenvalgt.

4) Eventuelt: Det ble diskutert muligheter for rekruttering/kursing. Div. strategier ble luftet, bl.a. ble det 
diskutert hva Søvik bridgeklubb gjør for å lokke så mange til sine spillekvelder. Vi skal sette ned en 
rekrutteringskomite som skal jobbe videre med saken.




