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Referat fra styremøte 24. april 2019 
 

Til stede  

Fra styret: Per Heide ( PH, referent), Bjørn Kvello (BK), Inger Hjellemarken (IHj), Ole Jonny 

Tøsse (OJT), Atle Aas Yttereng (AAY). 

 

Fra utvalg for juniorbridge: Kristin Osen, sak 4.  

Fra styret for Bridgehuset: Kjell Ove Helmersen, sak 5. 

 

Ikke til stede 

Ingen 

 

1. Godkjenne innkalling og dagsorden: Godkjent. 

2. Godkjenne og signere referat fra styremøte 19.03.19: Godkjent og signert. 

3. Dokumenter kretsting 2019, signere årsberetning og regnskaper: Signert. 

4. Herreløs arv, skal vi søke støtte i år? (frist 1. mai): Kristin Osen deltok. PH forlot 

møtet før diskusjonen var avsluttet. Det ble konkludert med at bridgekretsen innen 1. 

mai skal søke om støtte til junioraktiviteter, omtrent med følgende innhold: 

- Bridge i langfri. To 5-ukers prosjekt på x antall skoler. De fleste på ungdomstrinnet. 

 eller første trinn på videregående skole. 
- Etablere juniorbridgeklubb. 
- Juniorcamp med avsluttende lagturnering. 
- Delta på juniorturnering i Mo (eller Oslo eller Sandnes). 
- Lær å spille kort mens de andre har eksamen. Ungdommene samles på Bridgehuset. 

IHj utarbeider søknad i samarbeid med OJT og Kristin. 

5. Bridgehuset, drøfte drift i lys av vedtatt instruks og skifte av styreleder/driver: Sak 5 

ble behandlet før sak 4. Kjell Ove deltok som leder av styret for Brigehuset og 

ansvarlig for daglig drift. 

- Formell overtakelse skjer pr 1. mai. 

- Det skal avtales honorar for kjøkkendrift. 

- For utleie av huset til sporadiske bridgearrangement skal det vurderes å innføre 

 et tillegg i bordleien for bruk av kjøkken. Det beregnes ikke tillegg dersom det 

 kun traktes kaffe. 

- For utleie til andre formål enn bridgearrangement utarbeides standardkontrakt 

 som skal benyttes. 

- Det er viktig at standard på renhold er god, og at nødvendig forbruksmateriell 

 for leietakere er tilgjengelig. 

- Det tas sikte på at betaling for servering samt startkontingent for sommerbridge 

 skal skje med Vipps. IHj får prisliste og setter opp handlekurvsystem i Vipps. 

- Et vindu i andre etasje er defekt. Før det eventuelt kan skiftes, skal det holdes 

 fullstendig lukket. Det settes opp skilt om at vinduet ikke skal åpnes. 

- Reparasjon av taket i andre etasje fullføres. Utbedring av belysning 

 gjennomføres også. 

- Husstyret bes vurdere innkjøp og installasjon av vaskemaskin og tørketrommel 

 på det store toalettet i andre etasje. 
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6. Sammensetning av div. utvalg, foreslås utsatt til neste styremøte, medio/ultimo mai: 

Utsatt. 

7. Eventuelt: Ingen saker ble tatt opp. 

 

 

 

Trondheim, den 27.04.2019 

 

 

 

________________   ___________________  ________________ 

        Per Heide            Bjørn Kvello              Inger Hjellemarken 

 

 

 

 

 

________________   ___________________   

   Ole Jonny Tøsse        Atle Aas Yttereng   


