
Referat fra styremøte Molde 

bridgeklubb 

 

Styremøte 3 2014 

21.10.2014 
kl. 16:30 – 17:30 
 
Møte innkalt av: Cecilie Sandvik 

 

Møtedeltakere: Jan Kåre Tangen, Cecilie Sandvik, Arnt Rune Rausand, Tore Jarl Olsen   
 

 
Fraværende, Ingeborg Grimsmo 

 

 

Sak 10: 14 Julebord 

Årets julebord blir lørdag 29/11 kl. 1800(Har bestilt)  Helge lager innbydelse 

Sak 11: 14 Spillelokaler og tidspunkt for spillekvelder 

Da stengningen av Fannefjordstunnnelen berører en del 

av klubbens medlemmer har vi kommet til at vi fra 

tirsdag 18/11 vil begynne spillekveldene kl. 17.30 sånn 

at vi er ferdig i god tid før kl. 22.00, da hurtigbåten til 

Bolsøya går. Når det gjelder spillelokaler tenker vi det er 

taktisk klokt å holde oss til Seilet i forhold til turneringen 

vi arrangerer i august.    

Tore Jarl kjører innom 

hurtigbåtkaia før 

spilling og Arnt Rune 

er behjelpelig med 

skyss tilbake etter 

avsluttet klubbkveld. 

Sak 12: 14 Oppsummering Molde Storturnering 

Vi er enig om at arrangementet er bra, men at vi kan bli 

flinkere på forarbeid. Dette gjelder i forhold til å skaffe 

sponsorer, gjøre turneringen mer kjent slik at det 

kommer flere bridgespillere o.a.  

 

Sak 13: 14 Forberedelser til neste års turnering 

Vi blir enig om at også neste år er en 2 dagers 

parturnering, men at vi lager en spørreundersøkelse for 

å lodde stemningen for å gå over til 1 dag med 

parturnering og 1 dag med lagturnering.  

Vi skal også sende ut e-post til bridgespillere i Møre og 

Romsdal samt tilgrensende fylker for å minne om 

turneringen.  

Videre skal det sponsorbrevene revideres noe og deles 

ut til medlemmer i klubben for videre distribuering til 

lokale bedrifter. 

 

 

 

 

Arnt tar ansvaret for 

dette, men kan få hjelp 

i den praktiske 

utførelsen. 

Cecilie tar ansvar for å 

formulere og dele ut 

disse brevene. 



 

Sak 14: 14 

Rekrutteringsarbeid 

Ta kontakt med ungdomsskoler, videregående skoler og 

Høgskoler i Molde og forhøre oss om det er interesse 

for nybegynnerkurs.   

Cecilie og Helge lager 

en innbydelse, men 

hele styret må ta 

ansvar for å dele dem 

ut.  

Sak 15: 14 Eventuelt 

Resultatene fra sommerbridgen må oppdateres, og 

finne et premienivå som står i forhold til inntektene 

sommerbridgen gir. 

Tar opp om det kan være fornuftig med en 

arrangementskomite i forbindelse med Molde 

Storturnering. Ingen konklusjon. 

Arnt gjør dette 

 

Ref. Tore Jarl 


