
 

Årsmelding for Molde Bridgeklubb 2022 
 

Styret, komitéer og verv i Molde BK 
 

Styret: 

 Leder Stef Meihuizen   For 2021 og 2022 

 Nestleder Arne Lundenes  For 2022 og 2023 

 Kasserer Cecilie Sandvik  For 2022 og 2023 

 Styremedlem Unni Elvsaas Rausand For 2021 og 2022 

 Styremedlem Knut Lillebakk  For 2022 og 2023 

 

 

Rekrutteringsansvarlig:  

 Ikke valgt 

 

Resultatansvarlig:   

  Ikke valgt 

   

Revisor:  

 Ole Jonny Tangen 

 

Materialforvalter:  

 Unni Elvsaas Rausand 

 

Valgkomite:   

 Arnt Rune Rausand, Hanne Kathrine D. Øverland og Sigmund Bakkemyr  

 

Generell informasjon 

Medlemmer  

Molde Bridgeklubb hadde 40 medlemmer pr. 31. desember 2022, derav ett I-medlem. Dette 

er en nedgang på 3 medlemmer fra tilsvarende tidspunkt i fjor.  

 

Styremøter 

Styret har avholdt 6 styremøter gjennom året og det har vært behandlet 41 saker.  De fleste av 

sakene har handlet om driften av Krubba i forhold til renhold, avvikling av spillekvelder og 

sosiale arrangement i løpet av året og oppgaver knyttet til styrearbeidet. I 2022 behandlet vi 

også endring av verv innad i styret. 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijkYzO2NjKAhWGFCwKHUfMCUsQjRwIBw&url=http://moldebk.org/Storturnering&psig=AFQjCNE5VIlmXGEbf6JOX_cFLOvgMxRJVQ&ust=1454489162490539


 

Styrets beretning om aktiviteten 2022 

Ordinære spillekvelder 

Det har blitt avholdt 48 ordinære spillekvelder. I tillegg ble to spillekvelder i januar arrangert 

på RealBridge. På disse spillekveldene har det vært et gjennomsnittlig oppmøte på litt under 

10 par pr spillekveld.  

 

Simultanturneringer og MP-treff  

Molde BK deltar på simultanturneringer og MP-treff som forbundet arrangerer. Vi har ved et 

par anledninger hatt tekniske problemer, både når det dublering av kort og dataprogrammet 

«Ruter». Dette har medført at vi ikke har fått sendt inn resultater på så mange som vi har 

ønsket.  

 

Klubbens egne turneringer 

Molde BKs Storturnering: Denne turneringen ble ikke arrangert i 2022. Grunnen til dette er 

at styret ikke hadde kapasitet til å ta på seg denne oppgaven. Det er nå nedsatt en 

arbeidskomite for å prøve å få denne arrangert i 2023.  

 

Hyggekvelder  

Det har vært arrangert to hyggekvelder i 2022, en sommeravslutning samt julebord, med god 

deltagelse. 

 

Kursvirksomhet og rekruttering 

Det har ikke vært avholdt kurs i 2022. 

Klubbens økonomi 

Resultatregnskapet for klubben viser et overskudd på 33 045 kroner, Dette kan forklares med 

inntekter på 15 000 for utleie av lokalene, en ekstra giver fra grasrotandelen og i tillegg er det 

en betydelig økning i inntekter fra grasrotandelen, Norsk tipping og momskompensasjonen.   

I 2022 var fortsatt klubbkontingenten på kr 400,- for standardmedlemmer,  

Avgiften pr. spillekveld har vært på kr. 100,-.  

Grasrotandelen 

Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for medlemmer av Molde bridgeklubb eller 

andre å gi 5 % av spilleinnsatsen direkte til klubben vår. I 2022 var det 20 personer som var 

knyttet til Molde BK. Inntektene fra Grasrotandelen var på kroner 18 500. 
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Prosjekt tilhørighet 

For 2022 kom det inn kr. 9 592 fra prosjekt tilhørighet. Dette er en økning på en giver fra i 

fjor.   

 

 

For styret Molde BK   
 

Stef Meihuizen 

Formann 
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