Årsberetning BBK 2021
På grunn av Corona ble det ikke holdt generalforsamling i 2020 og 2021
Dokumentene ble imidlertid gjort ferdige. Man finner regnskap og revisjonsberetninger for 2019 og
2020 hvis man går inn på Generalforsamlinger. Det har ikke vært spørsmål til disse dokumenter.
2021
Klubben har vært i den heldige situasjon at Kristin Vigander har etablert Blommenholm på Real
Bridge. Buskerud Krets har også vært til stor hjelp. På slutten av 2021 ble klubben gjenåpnet med
spilling på Hosletoppen. Det ble imidlertid nødvendig å gå over til Real Bridge på nytt.
Turneringsleder
Vi måtte finne en ny TL. Per Frøbjerg Moe har påtatt seg dette. Det er også andre spillere i klubben
som kan sette opp en turnering slik at vi i praksis har en back-up.
Kantinen
Kantineansvarlig sluttet. Vi har ingen aktuelle kandidater til å overta. I den situasjonen måtte vi finne
en ny løsning. Vi har tenkt å gjøre det slik: Det kjøpes inn kringle og kveldens utpekte ansvarlig(e)
lager kaffe. Det vil også bli kjøpt inn mineralvann. Det legges opp til selvbetjening.
Vi tenker oss en ansvarlig fra 1800 til 1830 og en ny ansvarlig fra 1830 til vi stenger for kvelden. Når
man har gjort dette et par ganger tror vi dette bør kunne gå nokså av seg selv. VIKTIG: alle er
ansvarlig for å rydde etter seg og å hjelpe til med generell rydding.
Betaling av kveldsavgiften
De som har vipps oppfordres til å bruke dette. TL går rundt og tar inn kveldsavgiften for de som
betaler cash. Kantinekjøp betales med vipps eller cash.
Kortmaskin
Klubben har kjøpt inn kortmaskin, mapper og kort. Totalt kostet dette ca 83.000 kroner. Styret er
sikker på at dette er en riktig investering. Vi antar at vi i løpet av noen år har hentet oss inn slik at vi
har ca 100.000 på konto som vi mener er nokså passe. Både Kristin og Per vet hvordan maskinen skal
brukes.
Lagkamp Asker
På grunn av Corona ble det ikke lagkamp i 2020. Denne ble avholdt på RealBridge vinteren 2021.
Asker vant. Litt senere ble det avholdt lagkamp for 2021, Da tok Blommenholm revansj. For 2022 er
Asker arrangør.
Ekstern representasjon
Blommenholm 1 (Gravråk/Simonsen- Vennerød/Goldenheim) har spilt 4. runde mot Sarpsborg og
vant 63-36, De er nå klare for 5.runde.
Blommenholm 3(Vigander/Reisvang – Flægstad/Mo spilte 3.runde på Realbridge 4.januar mot Gol2,
og tapte knepent.
Styret
Styret har vært det samme hele tiden. Vi fikk etter hvert et problem i det Annie May ikke hadde
anledning til å være et aktivt styremedlem. Vi har løst dette ved at vi har invitert Geir Leden inn i

styrediskusjonene. Dette har fungert veldig bra. Av valgkomiteens innstilling vil man se at Geir
foreslås som nytt styremedlem.
Medlemsutvikling
På grunn av Corona sank medlemstallet ganske mye. Klubben har normalt hatt mellom 90 og 100
medlemmer. På det laveste var vi nede i 67 medlemmer. Klubben hadde 88 medlemmer pr 31.12.21.
Rekruttering
Re-rekruttering besto stort sett i å ringe opp gamle medlemmer
Regnskap 2021
Regnskapet pr. 31.12.2021 viser et underskudd på kr 50.518,08. Egenkapitalen er på kr 49.942,53,
en nedgang på kr 50.518,08. Underskuddet har sin årsak i innkjøp av kortmaskin / kort / mapper på
totalt kr 82.222. Se avsnittet «Kortmaskin».
Budsjett 2022
Man vil se av budsjettet at vi påregner å hente inn investeringen i løpet av noen nokså få år.
Vi tilstreber å holde kveldsavgiften uforandret dvs. 100 kroner. Årskontingenten på kr 350 forblir
uendret.
Turneringsform
Vi gjenåpner på Hosletoppen så snart vi finner det OK. Alternativt spiller vii på Real Bridge. Vi tenker
oss en større turnering (Blommenholm Cup).
Gjennomføring av generalforsamling
Hvis det ikke er spørsmål foreslår vi at vi vedtar dokumentene for 2019 og 2020.
Vi bruker vanligvis ca 15 minutter på en ordinær generalforsamling.
Styret

