
Referat fra årsmøte i BK Grand lørdag 19.mars 2011 

 

 

Årsmøtet til BK Grand ble avholdt lørdag 19.mars klokken 15.00 i klubbens lokaler i 

Ystenesgata. Det var i forkant en hyggeturnering med 3 bord, og totalt 17 deltok på årsmøtet. 

 

Leder Terje Lie åpnet møtet; Eirik Natvik ble valgt til møteleder, undertegnede referent og 

Gunnar Fylling og Alf Inge Tafjord valgt til å signere protokoll. 

 

Årsberetning: 

 

Terje leste opp årsberetningen (denne er utsendt til alle medlemmene) der hovedpunktene er: 

 

- Meget aktivt år med 75-års jubileum for klubben inkl jubileumsturnering og et meget 

vellykket arrangement av NM for lag. Generelt stor aktivitet gjennom hele året og 

også godt fremmøte på klubbkveldene 

- Nytt regnskapssystem i 2010. Rutinene er kraftig forbedret og kasserer Tommy har 

sammen med styret stått for en solid opprydning 

- Rutiner i daglig drift har gjennom året blitt forbedret 

- Vi har fått til en veldig bra hjemmeside som hele tiden er oppdatert og får med alt som 

skjer i klubben 

 

Terje forklarte også om at man har forsøkt å komme i dialog med husvert etter at det ble 

oppdaget at vi gjennom flere år har betalt alt for mye i strømregning. Vi har fremmet et krav 

mot huseier på NOK 100.000 og Terje vil følge opp denne saken tett. 

 

Ingen hadde innsigelser på årsberetningen 

 

Regnskap: 

 

Kasser Tommy Skodje gikk igjennom regnskapet for 2010. Han sa at ”2010 har vært et 

opprydningsår" og forklarte at man i 2010 bla. har besluttet skrive ned til 0 bokførte saldoer 

på varelager og inventar. I tillegg har styret søkt å benytte kontantprinsippet i størst mulig 

utstrekning, for at regnskapet skal være mer oversiktlig og korrekt. Avskriving av varelager 

har belastet regnskapet med 70.138 i 2010. I tillegg har man i løpet av 2010 gått til innkjøp av 

bridge-mater, dubleringsmaskin og PC, intet av dette er aktivert. Årsaken til at man har 

kunnet tillatt seg dette, er god drift og bla. et meget pent overskudd fra NM lag (+ kr. 49.240). 

 

Revisor Eirik Natvik leste opp revisorberetningen. 

 

Regnskapet ble enstemmig vedtatt 

 

Innkomne forslag: 

 

1) Forslag om at leder og revisor velges for 2 år av gangen fra og med valget i 2012.  

 

Dette ble enstemmig vedtatt 

 

2) Styret foreslår: 



… ”alle som skal delta i BK Grand sine klubbkvelder og turneringer for øvrig, er nødt til å 

ha et medlemskap i NBF, og tilhøre en klubb og en krets. Dersom man ikke er medlem i 

en klubb tilsluttet NBF skal man betale en ekstraavgift for å spille på klubbkveldene, slik 

at spilleavgift for 2011 basert på normalprisen på 70 kroner, for disse blir 100 kroner for 

en kveld. Det gis ingen rabatt for honnør eller andre forhold til ikke-medlemmer. 

Forholdet mellom denne spilleavgiften og spilleavgiften for medlemmer skal stå i et 

tilsvarende forhold også i fremtiden. For å representere BK Grand må en spiller ha sitt 

klubbmedlemskap i BK Grand i orden.” 

 

Dette ble gjenstand for litt diskusjon, men ingen stor uenighet. Det har vært et stort 

problem med manglende betaling av klubbkontingent, og ikke minst at disse har 

representert klubben i turneringer. Dette er ikke fair overfor de andre betalende 

medlemmene i klubben. Forslaget fra styret ble enstemmig vedtatt 

 

Budsjett: 

 

Forslag til budsjett for 2011 ble lagt frem av Tommy Skodje. Aktivitetsnivået er på nivå 

med 2010 (eks. turneringer og NM lag) med inntekter og utgifter  på henholdsvis 196.200 

og 191.905. Det er foreløpig ikke planer om noen større turneringer i 2011 og derfor heller 

ikke budsjettert for dette. Men styret vil relativt raskt diskutere dette og komme tilbake 

med forslag. 

 

Valg: 
 

2 nye styremedlemmer og 2 nye varamedlemmer ble valgt i henhold til forslag fra 

valgkomiteen. Disse er: 

Styremedlemmer:  Alf I. Tafjord og Olav Vaagen 

1.vara : Hans P. Vaagsæter 

2. vara : Magne Kamp 

 

Leder Terje Lie, Kasserer Tommy Skodje, styremedlem Petter Haram samt revisor Eirik 

Chr. Natvik og valgkomite Torstein Hesseberg var ikke på valg. 

 

Ut av styret gikk styremedlemmene Anne Berit Moldestad og Ben Tore Hasli, samt 1. og 

2. vara Hans Petter Blix og Anja Wold. 

 

Under eventuelt ble følgende diskutert: 

 

Terje ba innstendig om at flere meldte seg for å hjelpe til med den daglige driften. I fjor 

falt mye på noen få, og man håper at flere kan hjelpe til med eks.vis dublering, kjøkken 

under klubbkvelder, etc.  

 

Petter foreslo at man legger driften opp med så enkle og klare rutiner at vi i minst mulig 

grad er avhengige av nøkkelpersonell. Målet må være å få så gode rutiner slik at flere 

medlemmer i klubben enkelt kan bidra 

 

Tommy foreslo en ordning om forskuddsbetaling av 10 klubbkvelder, der de som velger 

dette får den 11. klubbkveld fri. Dette vil bla. lette arbeidet med innkreving av spilleavgift 

på klubbkveldene. Man ble enige om å sette i verk et slik tiltak i løpet av våren og 

evaluere det på neste årsmøte.  



 

Peto undret om man har snakket med huseier om å få tilgang til dametoalettet, og Terje 

kunne fortelle at dette er tatt opp og ville forhåpentligvis bli ordnet snarest. 

 

Styret ønsker å få opp aktivitetsnivået. Man har bla. planlagt at Alf I. Tafjord skal delta på 

Bridgelærer utdanning. Ellers ønsker man i styret at det er viktig at flere blir oppmuntret 

til f.eks å få tatt forbundsautorisasjon, ettersom det er stor mangel på turneringsledere 

 

Petter kom med forslag på å sette opp grupper for interesserte som ønsker diskutere 

meldesystemer, og klubben abonnerer nå på BridgeTopics, som kommer ut med 

månedlige fordypninger som er svært interessante for litt viderekommende spillere i 

klubben. 

 

 

Til slutt benyttet Æresmedlem Peto anledningen til å takke styret for ”glimrende arbeid i 

2010 og for den opprydningen som har vært gjort” 

 

 

Årsmøtet ble hevet klokken 16.40 

 

 

 

Ålesund 22.3.2011 

 

Olav Vaagen 

 


