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STYRET I 2010
Styret i 2010 har bestått av følgende sammensetning:
Formann: Terje Lie
Økonomi: Tommy Skodje
Medlem: Petter Haram
Medlem: Anne Berit Moldestad
Medlem: Ben Tore Halsli
1. vararepresentant: Hans Petter Blix
2. vararepresentant: Anja Wold
Revisor: Eirik Christian Natvik
Valgkomitè: Arnt Ola Fidjestøl
Styret har i 2010 gjort en rekke forbedringer knyttet til:
1. Regnskap
a. Nytt regnskapssystem og nye detaljerte kontoplaner som gjør oss i stand til å overvåke
driften på en svært god måte.
b. Rutiner knyttet til regnskap forbedret.
2. Rutiner i den daglige driften
a. Skjema for oppgjør av spillekveldene fordelt på kontingent, loddsalg, kjøkken
b. Innføring av arbeidsgrupper med instrukser og opplæring (under arbeid) av disse.
Ansvarshavende for ulike områder på månedsbasis (dublering, loddsalg, åpning av
lokaler, kiosk og lignende) satt i system.
3. Målsetting om en aktiv hjemmeside med publisering av nyheter også utover det som har med
spilleresultater å gjøre. Egen webredaktør utnevnt med ansvar for dette.

MEDLEMMER
I klubben var det 31.12.2010 følgende 90 medlemmer i BK Grand:





Standard m/Lisens: 26
Standard: 39
K-medlemmer: 19
Junior: 6

Dette er en oppgang fra 2009.

AKTIVITET PÅ KLUBBKVELDENE
Klubben har pr 31.12.10 90 medlemmer. Aktivitetene på spillekveldene har vært stabil og med et snitt
på 12,3 par pr kveld gjennom året.
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Måned
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
Summer
Snitt

1 kv
17
12
12
10
10
10
18
8
11
15
15
10
148
12,3

2 kv
15
13
14
10
11
11
12
10
12
16
9
10
143
11,9

3 kv
17
9
14
11
9
13
13
10
15
8
19
14
152
12,7

4 kv
17
11
9
9
11
11
11
15
14
11
13

5 kv Total
66
45
49
40
14 55
45
54
13 56
52
50
13 69
34
132 40 615
11,0
51,3

Snitt
16,5
11,3
12,3
10,0
11,0
11,3
13,5
11,2
13,0
12,5
14,0
11,3
12,3

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

FIGUR 1: DELTAKELSE 2010

Aktiviteten kunne vært mye bedre, med hensyn på størrelsen på klubben. Det viser seg at det er en hard
kjerne som møter på klubbkveldene og at denne er ganske stabil. Flere av disse spiller ikke annet enn
klubb-bridge. Så er det en gruppering som spiller elitebridge men som vi ikke ser noe til på
klubbkveldene. Det hadde vært flott om flere av disse hadde vist seg i klubben noe mer. Det gir økt
læring også for de som er nye og akkurat har begynt sitt “bridgeliv”.
Samtidig som klubben skal rekruttere og øke medlemsmassen og sørge for ettervekst er det likeså viktig å
sørge for at det ikke renner ut i den andre enden. Vi må “passe” på at de som året før var “perifere”
medlemmer ikke forsvinner det påfølgende året.

REKRUTTERINGSTILTAK
I 2010 har det blitt arrangert nybegynner- og videregående kurs. På onsdager spilles det bridge der de
som har deltatt på nybegynnerkurset og fortsatt er med, spiller sammen med de viderekomne. Det er en
målsetting å få flest mulig av disse til å begynne å spille på ordinære klubbkvelder på mandager. Noen
har prøvd seg allerede og derfor fortsetter vi med onsdagstilbudet fremover.
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For 2011 planlegger vi dermed ikke noe nybegynnerkurs. I år har vi mer fokus på å bevare de som gikk
på kurs i 2010 og årene før, som trenger den siste selvtilliten og treningen før de begynner å spille på
klubbkveldene mandagene. Når de tar steget over til spilling mandagskveldene ber vi om at det tas
spesielle hensyn til disse. Ingen belæring eller arroganse og andre utidigheter ved bordet takk. Heller
hjelp og forklaring og raushet.
Vi har derimot ambisjoner om å sende noen på bridgelærerutdanning som avholdes i sammenheng med
bridgefestivalen. Dette gir pedagogiske gullkorn som trengs for å formidle bridgekunnskapen på en best
mulig måte.
Vi har også ambisjoner om å få utdannet turneringsledere via kurs som tilbys.
Forbundet har også et prosjekt som går på klubbutvikling og BK Grand følger nøye med på det som der
skjer. Blant annet utdanner forbundet 14 klubbutviklere, der fokus går på det å drive godt styrearbeid.
Gjennom det vil resultater i form av en levende klubb komme. Det kan også være aktuelt å sende
personer på kurs i klubbutvikling.

ARRANGEMENTER 2010
NM-lag
Klubben fikk æren av å stå som arrangør av finalen for lag. Vi gjennomførte dette arrangementet til topp
karakter og vi har blitt et eksempel til etterfølgelse. Det som bør fremheves i årsmeldingen er:





Oppslutningen og engasjementet som klubbens medlemmer viste
Det økonomiske overskuddet på kr. 49.244, 10 som BK Grand klarte å skape ved en
kjempeinnsats på sponsorsiden. NM-lag ble kjørt som prosjektregnskap.
Modernisering av teknisk utstyr (pc og printer)
En prikkfri bridgeteknisk gjennomføring av arrangementet i samarbeid med ett service innstilt
Scandic Hotel i Ålesund.

For spesielt interesserte se egen sluttrapport for NM-lag.
75-års jubileum
Klubben fylte 75 år i 2010 og i den forbindelse ble det avholdt jubileumsturnering og –middag for
klubbens medlemmer og de som spilte turneringene. Det ble to turneringer, en parturnering på lørdag og
lagturnering på søndag. Deltakelsen var stor og vidtrekkende geografisk, og tilbakemeldingene har vært
positive.
Igjen må det fremheves at uten utrettelig innsats fra klubbens egne medlemmer så hadde ikke slike
arrangement hvert mulig. Under avvikling av NM-lag beviste vi at vi kan gjennomføre slike arrangement,
og erfaringene derfra gjorde at vi nok en gang hadde et prikkfritt arrangement sett fra styrets ståsted.
Peter Thomas Hesseberg (PeTo) ble utnevnt til æresmedlem i BK Grand, og utnevnelsen skjedde på
gallamiddagen. PeTo har gjennom en årrekke vært en svært god ambassadør for bridge som kortspill
gjennom sine analyser og humoristiske skildringer i Sunnmørsposten.
Jubileumshelgen gjennomførte vi med et økonomisk overskudd på vel kr. 7.000,- kjørt som eget
prosjektregnskap.

Side 3

Årsmelding

BK Grand 2010

ØKONOMI
KOMMENTARER TIL REGNSKAPET FOR 2010

Konto 7830 i regnskapet, konstaterte tap på fordringer, står bokført med en kostnad på kr. 2.400.
Dette beløpet kommer av bortføring av gamle fordringer til medlemmer av BK Grand. BK Grand førte i
2009 opp en del medlemmer som en regnet med ville være medlem av bridgeklubben. Sålenge de var
innmeldt ved årsskiftet 2010, må BK Grand betale for disse til NBF. En del av medlemmene som fikk giro
har ikke betalt, og dermed førte vi bort disse som tap på fordringer.
Konto 7840 i regnskapet, bortføring saldoer, står bokført med en kostnad på kroner 70.138.
Dette beløpet kommer av bortføring av en gammel saldo på konto 1250 som var inventar. Der hadde det
i flere år stått en saldo på kr. 65.412,- som vi nå har ført helt bort.
Alt utstyr som vi har kjøpt i 2010, er direkte utgiftsført på konto 6540 Inventar.
For fremtiden ser vi det hensiktsmessig å direkte utgiftsføre investeringer, i stedet for å aktivere de. Dette
gir et mer riktig bilde på regnskapet.
I tillegg ble varelageret redusert med kroner 1.200 som ble kreditert konto 1460 og debitert konto 7840.
Til slutt førte vi bort en gammel husleiesaldo på kroner 3.526 som hadde vært periodisert for lenge, og vi
førte den bort på konto 7840. Til sammen utgjør dette saldoen på kr. 70.138.
KOMMENTARER TIL BALANSEN FOR 2010
Konto 1500, kundefordringer, står oppført med en fordring på kroner 9.100.

Dette beløpet er i sin helhet ubetalte medlemskontingenter for 2011. Denne posten står per dags dato i 0,
da alle som er oppført som medlemmer av BK Grand nå har betalt.
Konto 2400, leverandørgjeld, står oppført med en gjeld på kroner 51.069.
Kroner 47.430 av dette beløpet, er en regning fra NBF for medlemskontingent for 2011 etter våre
innberetninger for årsskiftet. Resten av beløpet på denne balansekontoen er fakturaer som har kommet i
desember med forfall i januar.
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BUDSJETT 2011

Driftsinntekter
Konto i regnskap
3010
3011
3020
3030
3035
3050
3051
3060
3070
3080
3090
8050

Spilleinntekter Standardmedlem
Spilleinntekter Pensjonister
Turneringsinntekter
Kjøkkensalg
Loddsalg
Standard medlemskontingent
Medlemskontingent med lisens
Husleieinntekter
Dubleringsinntekter
Leie av utstyr til andre turneringer
Norsk Tipping Grasrotandelen
Renteinntekter
Sum inntekter

kr 60 000
kr 20 000
kr 15 000
kr 15 000
kr 10 000
kr 23 000
kr 27 000
kr 5 000
kr 4 000
kr 5 000
kr 12 000
kr 200
kr 196 200

Driftskostnader
Konto i regnskap
4020
4030
4035
4050
4060
4090
6300
6301
6340
6360
6540
6800
6900
6940
7320
7410
7420
7500
7600
8150
8170

Utgifter til egne turneringer
Utgifter kjøkken
Vin til loddsalg
Medlemskontingenter
Klubb og kretspoeng
Nybegynnerkurs
Leie lokaler
Felleskostnader v/husleie
Lys, varme lokaler
Renhold av lokaler
Inventar
Kontorrekvisita
Internet
Porto
Reklamekostnad
Medlemskontingenter
Gaver/premier
Forsikring
Representasjon
Rentekostnader
Finanskostnader

kr 10 000
kr 9 000
kr 3 000
kr 44 000
kr 4 000
kr 2 000
kr 45 000
kr 6 000
kr 12 000
kr 7 000
kr 25 000
kr 4 000
kr 7 000
kr 300
kr 4 000
kr 605
kr 2 000
kr 2 000
kr 3 000
kr 1 000
kr 1 000

Sum inntekter

Budsjettoverskudd:

kr 191 905

kr 4 295
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STRØMMEN
Sittende styret med ny kasserer og ny formann ble ved første strømregning i 2010 oppmerksom på at man
kun har betalt à-konto beløp siden tidlig i 2007 og at det ikke er foretatt noen måler-avlesing i denne
perioden.
Dette kunne selvfølgelig ikke fortsette, og når vi foretok måleravlesing viste det seg at vi lå på etterskudd
med forbruk, og at vi skyldte Tafjord Kraft ca. kr. 10.000,-. Dette forklarer de høye beløpene i
regnskapet for strømutgifter for 2010.
Et så høyt strømforbruk som kom for dagen for BK Grand synes vi var mistenkelig høyt, og det ble
gjennomført en del undersøkelser og måleravlesninger, også sammen med Tafjord Kraft til stede. Da kom
det for dagen at BK Grand har betalt strømregningen for Strømsheim Bygg AS siden 1. kvartal i 2005,
når disse ble leietakere i bygget. De har rett og slett ikke hatt egen strømmåler.
Dette er nå rettet og vi har stipulert og fått beregnet BK Grand sin andel av hva vi skulle betale. Vårt
forbruk sank med 2/3 av det vi har betalt de siste 6 årene.
På bakgrunn av dette er det fremmet et krav mot huseier på kroner 100.000,-. Dette fremgår også i
regnskapet.

REPRESENTASJON OG RESULTATER FOR GRAND-SPILLERE 2010
I 2010 som i øvrige år er det en hard kjerne av spillere som representerer klubben i ulike turneringer
både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.
Nasjonale turneringer
BRIDGEFESTIVALEN
Patton

1. Terje Lie, Bjørn Olav Ekren, Ole Arild Berset og Kurt Ove Thomassen.
Turneringer i kretsen
KM-LAG
1. BK Grand, Hartvigsen: Hallgeir Hartvigsen, Lars-Ove Remvik, Torstein Hesseberg, Ivar Skjold
2. BK Grand, Lie: Terje Lie, Petter Haram, Tommy Skodje, Eirik Chr. Natvik, Odd Egil Skodje.
KM-PAR
1. Tommy Skodje-Petter Haram (uplassert i finalen)
2. Arnt Ola Fidjestøl-Bjørgvin Viglundson
(uplassert i finalen)
KM-SINGEL
1. Tommy Skodje
4 Arnt Ola Fidjestøl
KM-VETERAN
1. Gunvor Brevik-Kjell Brevik
3. Rolv Sunde-Arne Kaaresen
4. Kristen Midtlid-Ivar Skjold
KM-MIX
4. Terje Lie-Ingeborg Grimsmo
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FOSNAVÅGTURNERINGEN
Par:

1. Eirik Chr. Natvik - Arnt Ola Fidjestøl
2. Terje Lie - Tommy Skodje
Lag:
1. BK Grand: Hallgeir Hartvigsen, Oddbjørn Johansen, Lars-Ove Remvik, Sindre Rovde
HARAMSØY BK - JUBILEUMSTURNERING
Par:

1. Asbjørn Kindsbekken-Terje Lie
Lag:
2. BK Grand: Terje Lie, Asbjørn Kindsbekken, Kristen Midtlid, Petter Haram
MOLDECUPEN
2. Terje Lie-Eirik Christian Natvik
JUNIKNEKTEN REKDAL – VESTNES BK
4. Terje Lie-Asbjørn Kindsbekken
6. Tommy Skodje-Odd Egil Skodje

Egne turneringer
75-ÅRS JUBILEUMSTURNERING
Par-A:

5
6
7

Tommy Skodje-David Ueland
Lars-Ove Remvik-Hallgeir Hartvigsen
Odd Egil Skodje-Petter Haram

Par-B:
1. Anja Wold-Gunnvald Fauske
2. Rolv Sunde-Arne Kaaresen
Lag:
1 Terje Lie, Asbjørn Kindsbekken, Ulf Håkon Tundal, Bjørn Olav Ekren
3. Petter Haram, Odd Egil Skodje, Geir Engebretsen, Lars Arve Loen
JULETURNERING PAR
1. Odd Egil Skodje-Karl Oskar Fjørtoft
2. Bjørn Haugen-Rolv Sunde
3. Petter Haram-Tommy Skodje
JULETURNERING SINGEL
2. Olav Vaagen
3. Liv Sollied Hesseberg
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