Referat fra styremøtet 22.03.21 KL. 18-19
Tilstede: Oddvar, Kjell, Terje, Birgith, John-Olav, Merete
Frafall: Sidsel
1. Internett tilbud – månedsprisen er 699,- 50 MB. Det er veldig dyrt.
Høre med Utleier – Lunde-gruppen om de kan stå for kostnadene v/
installering og at evt. neste leietaker overta abonnementet når CBRC
flytter ut av lokalene ?
Hva med å snakke med bror Preben ? Forslag fra Terje
Konklusjon:
Installasjonskostnad deles opp i månedsleien – Og at Lunde-gruppen
tar installasjonen/abonnementet i Lundegruppen sitt navn.
Viderefakturerer videre til CBRC
Et punkt v/ scenen og et ved bardisken
2. Nettsiden – samarbeid m/ Dag Ringstad
Dag har helseutfordringer, utskrevet fra sykehuset i dag. Han har noe
utsalg for øyeblikket. Anders Webutvikler sier dette er interessant –
legge ut bildene til Dag på nettsiden til CBRC ?
Eks: prisen på John Mayall er 4000,- de tyve første som kjøper kan få
bildet til halvpris.(2000,-) Alle andre produkter med 10 % avslag.
Kjøper betaler porto.
Oddvar sjekker ut, tar et bilde av dette og legger det ut. kunsten /
musikken selges gjennom CBRC`s nettside – tilbud til alle artister eller
kun til de lokale ? Jobbe litt mer med disse tankene / ideene.
FORSLAG:
-De som selger kunst eller musikk via klubbens nettsted bør være
medlemmer i klubben. Kunsten bør være knyttet til musikk.
-De som vil kjøpe bør være medlemmer av klubben
Klubben tar 5-10% av fortjenesten på dette.
Alle kommer med forslag til Oddvar via chatten eller på mail – minst
mulig i CBRC styrechatten
Oddvar tar ansvar for dette.
3. Nytt Sceneteppe – komme tilbake til dette, mange gode innslag !

4. Bragdøya 29.05.21- samarbeid med BK og CBRC
Viser til møte med BK 22.03.21 - Planlagt arrangement på Bragdøya
29. mai flyttes til LØRDAG 11. SEPTEMBER ! Nytt møte med BK i
juni- drøfte om det lar seg gjennomføre i fht pandemien som
henger over oss.
5. Øvingslokalet
Nikolai m/ band var der på fredag
Medlemskap: De unge må melde seg inn for å kunne bruke lokalene.
EVT.
Kjell sender oversikt til styret over alle bookinger og -avbookinger for
2021 - lage en plan om gjennomføring med prioritet på de som har
blitt avlyst både en og flere ganger. Tar dette opp på neste styremøte
12.04.21 kl. 19.00
Bookinggruppa treffes før neste styremøte, den 12.04.21 kl. 18.00 pandemien avgjør om møtene den 12. 04. i øvingslokalet eller på
teams.

Merete Lindtner

