
MØTEREFERAT  

 

STYREMØTE BK GRAND 30.3.2011 

 

 

 
Til stede: Terje Lie, Petter Haram, Tommy Skodje, Alf I Tafjord og Olav Vaagen 

 

1) Arbeidsdeling: 

Her har Petter utarbeidet en instruks og Terje har laget en oversikt som viser hva den enkelte har fått 

tildelt av oppgaver (se eget vedlegg som Terje har sendt til alle involverte) 

2) Nøkkel-liste: 

Finne ut av eksistensen til denne og ajourføre den. 

3) LIVE oppdatering fra klubbkvelder: 

Stort ønske om dette og Petter vil ta ansvar for å få dette til 

4) Konto for innkjøp av varer til kjøkken/kiosk: 

Olav setter i gang prosess for å få dette satt opp 

5) Kontingent: 

Vi vil stramme inn for å slippe å ta tap på innmeldte ikke-betalende medlemmer. Heretter vil vi sende ut 

krav på kontingent 1.november med frist 5.desember. De som ikke betaler innen fristen må påregne 

ekstragebyr på 100.-. 

For de som vi ble belastet fra forbundet for i 2009, og som fortsatt ikke har betalt (totalt var vårt tap 

NOK 2.500.-), vil vi sende en ny betalingsanmodning. 

6) Planlagte arrangement: 

Neste er KM lag, påskecup på Skjærtorsdag og 1.mai turnering på Skodje.  

7) Nye arrangement: 

Vi vil satse på en større turnering i Ålesund 22-23 oktober. Dette er 2 uker etter Otta-turneringen. Terje 

sjekker med hotell i Ålesund om hva som er mulig, pris, tilgjengelighet etc. Målet her vil være å få i 

gang en ny tradisjon: en årlig turnering i Ålesund slik at vi kan promotere bridge og klubben. I tillegg 

ønsker vi med en slik turnering også å samle klubbene på Sunnmøre om en stor turnering – og styrke 

samarbeidet. 

8) Lag-NM: 

Vi ønsker også å se på muligheten til å arrangere Lag NM igjen (forbundet har nevnt for Terje at de er 

interessert i å høre om vi kan gjøre dette). Terje vil også diskutere dette med arrangementsansvarlige på 

Ålesunds hotella. 

9) Turneringslederkurs: 

24-25 september arrangeres det turneringsleder kurs i Ålesund. Her må vi prøve å få med flest mulig, da 

det er skrikende mangel på turneringsledere. 

10) Bossdunk: 

Dette mangler og vi må få på plass en snarest. Dette er ikke inkludert i husleieavtalen og vi må kontakte 

kommunen å få ordnet dette. Alf Inge vil ta tak i dette. 

11) Unntatt offentlighet 

 

Ålesund 4.4.2011 

 

For styret i BK Grand 

 

Olav Vaagen 

(sign.) 

 

 


