
Referat fra styremøte i LBK, 10/9-13.  

 

Sted: hos Marit  

Tilstede: Bård, Ole Even, Marit, Anders og Stine. 

 

Sak 19: Sommerleir 

Vellykket! Positive tilbakemeldinger fra flere spillere, veldig god hjelp i kokken, økonomisk resultat 

23000.- i pluss (10000.- fra kretsen). Send Jenny’s referat med bilder til NBF, reklame for neste år. 

 

Sak 20: Treningstider  

Leksvik: Anders, Jens, Fredrik, Roy og Roger Lerstad.  

Vanvikan: Borgar, Runa, Petter, Roger, Kristian H., Bård og Sunniva. Fellestrening med Rissa fra 

2.oktober. 

Må forvente nedgang i medlemstallet….nyhetseffekten i Vanvikan borte! 

 

Sak 21: Økonomi 

Ca.50000,- på bok.  

 

Sak 22: Ranking/ sportslig, hva skal klubben koste? 

Flere alternativ diskutert, VEDTAK gjort: 

Klubben dekker billettkostnader +overnatting for spillere med en egenandel på 800,- på inntil 5 

rankingturneringer pr. år.  

I tillegg dekker klubben billettkostnader +overnatting for trener + godtgjøring (f.t. 1000,-). Hvis trener 

ikke er med dekker klubben billettkostnader +overnatting for ledsager. 

Dette betinger at klubben har økonomi til sponsing. Vedtaket er gyldig så lenge det ikke er flere enn 

6 spillere som er aktuelle spillere. 

 

Sak 23: Lagserie 1 divisjon / ungdom 

For tidlig for påmld., klubbene er ikke i gang med treningene, lite tilbakemld ., vanskelig å vite hvor 

mange lag som blir med, venter også på svar fra NBF….. 

 



Sak 24: Gammelhøna og/ eller jubileumsturnering  

Vi utsetter jubileet til 25årsjubileet  

Gammelhøna: 9.november, under forutsetning av ledig hall! 

 

Sak 25: Strengeservice – Strengemaskin 

Ny maskin – ca.15000,-. Satser på å kjøpe ny, Jenny i Leksvika og evt. Henrik/Emil i Vanvikan? I tillegg 

til Bård…. Jubileumsgave til LBK! 

 

Sak 26: Dresser 

Vedtatt «dress» er det flere som ikke liker; grilldress! Anders sjekker med Sport Modern om det 

finnes noen som ligner vår gamle, hvis de ikke har kontaktes Yonex direkte.  

 

Sak 27: Kretsen 

Tre i styret: Bård, Petter Svendsen og Robert Hoeggen. Kasserer? 

Skal ha årsmøte snart… 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: Stine Falkfjell 


