
Hordaland Bridgekrets 

Referat fra styremøte 30. november 2008. 

Det ble arrangert styremøte torsdag 30. november 2008 kl 20:00 på BBO. 

Følgende møtte: Lisbeth Glærum, Reidar Johnsen, Oddmund Midtbø og Hilde Larsen. 
I tillegg møtte Finn Øvstedal som forretningsfører. 

1. Referent: Finn Øvstedal ble valgt til referent. 
   

2. Referat forrige styremøte: Ingen merknader. 
   

3. Forretningsfører: Det er kommet inn en søknad til stillingen. Vedkommende har 
tatt forbehold vedr. 2 oppgaver til; internett og butler oppgavene. Det ble diskutert 
om det var andre løsninger til internettoppgaven. LG kontakter søker for å få noen 
avklaringer før endelig ansettelse foretas. 
   

4. KM Par/-Lag: Det har tidligere vært diskutert om KM Par kunne arrangeres i 
Bergen for å få opp deltakelsen til turneringen. I så tilfelle må KM Lag forsøkes 
holdt utenfor Bergen. Dersom KM Par arrangeres i Bergen vil kostnadene øke som 
følge av at lokaler vil måtte leies. Dette har tidligere vært tilnærmet gratis når 
turneringen har vært holdt i distriktet. Startkontingenten står dermed i fare for å 
måtte økes. Mesteparten av deltakerne til KM Par har kommet fra Bergen, så for 
disse vil totalkostnaden bli lavere da de ikke trenger å betale for overnatting. Det 
sosiale aspektet ved turneringen forsvinner gjerne også dersom turneringen blir 
lagt til Bergen.  
 
LG har sendt e-post til 5 klubber i distriktet for å undersøke muligheten for om de 
ville påta seg å arrangere KM Lag. Tilbakemelding var kommet fra 2 klubber, Os 
og Samnanger. Vilkår for arrangementet må avklares med klubbene. 
 
Det ble besluttet å forsøke å arrangere KM Par i Bergen og KM Lag på Os eller 
Samnanger. LG undersøker saken videre. 
   

5. Rekruttering: For å få økt rekruttering er avholdelse av kurs viktig. De klubbene i 
dag som har bidratt til økt rekruttering er de som har avholdt kurs. Det er i dag 
mange klubber som står i fare for nedleggelse grunnet "forgubbing". Leder for 
KRU, OM, har prøvd å komme i kontakt med klubbene, men dette har vist seg 
vanskelig da responsen er veldig mangelfull. Er interessen fra klubbene mht 
rekruttering ikke tilstedeværende? Arbeidet for KRU blir uansett vanskelig når 
man ikke får respons fra klubber som tydeligvis trenger hjelp med rekruttering. 
   

6. Bridgemate: Kretsen gikk i fjor til innkjøp av Bridgemate, først og fremst for å 
lette arbeidet med butler i lag-turneringer. Dette utstyret har i svært liten grad blitt 
brukt. For å få økt bruken av utstyret ble det besluttet å få tak i person(er) til å ta 
seg av dette. 
   



7. Seriemesterskapet: Gjennomføringen av SM første helg gikk bra. Tidligere 
problemer med dubletter var eliminert. Ytterligere forbedringer vedr kortene blir å 
gå til anskaffelse av kasser for oppbevaring. 
   

8. Unntatt offentlighet. 
   

9. Sponsorer: Det har blitt utarbeidet et brev av Laila Larsen for utsendelse til 
potensielle sponsorer. Foreløpig har det ikke kommet noen positive 
tilbakemeldinger. 
   

10. Jubileum: Kretsen fyller 10 år i august 2009. Reidar Johnsen har påtatt seg å 
forberede dette mht utarbeidelse av materiell. Beslutning om arrangering av en 
jubileumsturnering vil bli tatt seinere. 
   

11. Eventuelt: Ingen poster. 
   

 

Bergen, 30. november 2008 

Referent, 
Finn Øvstedal 

 


