Horten BKs beretning for 2017
Styrets sammensetning
Leder
Nestleder/sekretær
Turneringsleder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Elisabeth Groseth
Kjell Carm
Harald Nygaard
Torvald Johan Løvmo
Vegar Næss
Arvid Aa
Sigmund Ivar Bakke

Klubbens revisor

Tom Søren Nilsen

Valgkomite

Svein-Harald Riisnæs, Sigmund Bakke og Bjørg Tvinnereim

Utvalg
Turneringsutvalg

Harald Nygaard og Torvald Johan Løvmo

Sommerbridge

Harald Nygaard, Torvald Løvmo og Vegar Næss

Undervisningsutvalg

Bjørg Tvinnereim, Karl Jonny Solberg, Terje Ajaxon og Vegar Næss

Festutvalg

Annika Auensen, Elisabeth Groseth og Steinar Næss

Web-ansvarlige

Harald Nygaard og Vegar Næss

Antall medlemmer

Æresmedlemmer
Seniormedlemmer, A
Seniormedlemmer, B
Juniormedlemmer
Kursmedlemmer
Totalt

2017
5
50
1

2016
4
46
2

2015
4
51
3

2014
4
54
2

1
57

3
55

3
61

60

2013 2012
4
5
47
47

2
53

2
54

2011
6
48

2010
5
50
1

54

56

Spilling
Det er vanlig spillekvelder på tirsdager og torsdager. Imidlertid har ikke deltakelsen gått opp og det er ofte nede i
kun tre bord. Det er mye arbeid som følger med arrangering av spillekvelder, til dels ikke synlige, men helt
nødvendig arbeid. Dette gjelder ikke bare legging av kort, men også gjennomføring av turneringene og
rapportering av disse til de ulike fora der dette skal. Videre rydding og ivaretakelse av lokaler og utstyr.
Mye arbeid og få deltakere sliter på de de som tilrettelegger for spillekveldene.
Skjærtorsdagsturneringen ble avlyst på grunn av manglende påmelding.
Klubben sto som teknisk arrangør av 4. divisjon på vegne av kretsen.

For øvrige deltakelse og resultater vises til hjemmesiden

Økonomi
Regnskapet viser et lite overskudd for 2017, ikke mist da det ekstraordinære årsmøtet sikret inntekter ved å
høyne kveldsavgiften.
Det er store faste utgifter bundet til leie av lokalene og renhold av disse, samt oppvarming og lys.

Oppsummering, øvrig
Det er gjennomført 4 styremøter. Det er lagt vekt på å kun ha det antall styremøter som er nødvendig, mens de
saker som kan avklares i korresponderende styremøte via e-post er gjennomført på den måten.
Det hadde vært ønskelig å se mer til flere av medlemmene.
Høstfesten ble avlyst på grunn av liten påmelding, men det var gledelig at det var mange som møtte og gjorde en
fabelaktig innsats på vaskedugnaden på høsten. Alle de som stilte opp ble invitert til hage/grillfest.
Julebord med singelturnering ble en hyggelig kveld og den gode maten kom fra Flykafeen også i år
Omleggingen til at røykerne selv rydder røykerommet har fungert godt. Omlegging til kildesortering har også vist
seg å fungere relativt godt, noe som har redusert behovet for å dra til gjenvinningsstasjonen med restavfall. I
tillegg viser det at klubben tar et medansvar for resirkulering.
Det er noen gjennomgående personer som, som vanlig, fortjener en ekstra takk for innsatsen de gjør for klubben
hele tiden. Det bør ikke overraske noen at dette også i år er Torvald, Harald og Sigmund.

Horten 14. februar 2017
Elisabeth Groseth

