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Referat af  
 

Generalforsamling i BK Nord d. 11.maj 2012 
 
Formand Henning Gerner Mikkelsen bød velkommen 

 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab  

4. Godkendelse af budget for næste regnskabsår 

5. Forslag 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

7. Valg af suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

8. Eventuelt 
 

1. Ib Vestergaard blev foreslået og valgt til dirigent. Bo Blach blev valgt som referent. 
 

2. Henning Gerner Mikkelsen henviste til den skriftlige beretning, som dels var omdelt ved 
bordene  dels vil være at finde på foreningens hjemmeside.  
Bestyrelsen har i det forløbne år fået et nyt medlem, Kim Nielsen, der i samarbejde med Per 
Gaunø har stået for turneringsafvikling i klubben. Kim har især arbejdet med de interne 
turneringer, hvor Per har stået for de mere eksterne turneringer og arbejdet med klubbens elite 
træning.  
De øvrige medlemmer har haft ansvarsområder som hidtil, Jens Thomsen har stået for 
foreningens regnskab, Lis Hedehus har haft medlemsudvalget, Vilhelm Christiansen har haft 
ansvaret for husets drift og koordinering af blandt andet rengøring. Bo Blach har været 
sekretær for bestyrelsen.  
 
Fra beretningen fremhævede Henning, at Jes Bank igen i år har haft begynder undervisning 
med relativt mange deltagere. Desværre er der set fra klubbens side for få, som fortsætter med 
at spille i vores klub. Henning konkluderede, at det er op ad bakke at få nye medlemmer. 
Jes Bank fik tak for sin indsats i det forløbne år. 
 
Vi fik sidste år fornyet vores IT installation, og det har kørt nogenlunde i den forløbne sæson. 
Den nye installation gav øget adgang til fjernopkobling mange har haft gavn af. 
 
Vi har fået ny hjemmeside. Det var tiltrængt, da hjemmesiden bliver brugt meget. De nye 
faciliteter gør det muligt for bestyrelse og andre selv at opdatere siderne uden alt skal gå den 
tunge vej om ad en administrator. 
 
Bomarkhus. Vi er med i ejerforeningen Bomarkshus, da Bridgehuset er en ejerlejlighed. Alle 
kan se, at der venter vedligeholdelses opgaver i ejendommen, men det var et meget voldsomt 
projekt, som bestyrelsen for Bomarkshus lagde frem til en ekstra ordinær generalforsamling. 
Det kneb med at skaffe finansiering af projekterne, så det er endt med, at kloak og 



 

05-03-2016 Referat af bestyrelsesmøde Side 2 af 3 
  

forsyningsledninger skal fornyes ude. Et projekt som løber op i 120 000 kroner for vores klubs 
vedkommende.  
Bestyrelsen i Bomarkshus har i 2011 bevilget penge til fornyelse og almindelig vedligeholdelse 
på cirka 3 gange det beløb, som blev vedtaget på generalforsamlingen sidste år. Derfor har 
ejerforeningen aflagt et regnskab med et meget stort underskud, som formentligt vil betyde 
højere bidrag til ejerforeningen på sigt. 
Henning fremhævede, at Per Frederiksens i en del år har gjort en stor indsats med arbejdet i 
bestyrelsen i Bomarkshus og med varetagelse af klubbens interesser.  
Henning henviste til den skriftlige beretning for detaljer.  
Vilhelm er nyvalgt medlem til Bestyrelsen for Bomarkhus.  
 
Der har i årets løb været 176 spillere. Henning takkede de som har fået aftenerne til at glide. 
Der er ikke i år lavet en generel medlemsundersøgelse, men en mini undersøgelse torsdag 
viser stor generel tilfredshed og har givet et væsentligt input til tilrettelæggelse af næste års 
turneringer om torsdagen. Henning nævnte hjælp fra Kristian Tylvad til IT og hjælp fra Leif 
Rasmussen med vores (nye) hjemmeside 
 
Deltagelse i eksterne turneringer har i år måske været bedste år i klubbens historie. Især 
holdturneringer er vi kommet vældig godt fra. Henning nævnte flere eksempler på medlemmer, 
som har opnået flotte placeringer i det forløbne år.  
 
Salg og markedsføring. I den forløbne sæson har vi igen haft lejet lokaler ud til andre klubber. 
Der er aftalt en husleje stigning med vores største lejer, Aalborg Bridgeklub. Desværre flytter 
en af de små klubber til et andet spillested af økonomiske årsager, så på den led styrkes vores 
økonomi ikke så meget som forventet.  
 
Lofterne i vores lokaler er blevet fornyet. Et par steder endda flere gange grundet vandskader. 
I det kommende år skal vi se på loftet i det andet lokale og gulvtæpper. 

 
Der har været store problemer med vores kortblandemaskiner i begyndelsen af sæsonen. Det 
endte med køb af en ny maskine og udskiftning af alle kort, da den nye maskine arbejder med 
et mere avanceret stregkode system. Den nye maskine voldte også kvaler, men de sidste par 
måneder ser det ud til, at der er kommet styr på tingene.  
 
Henning sluttede med at fortælle, at han havde haft sin sidste sæson som formand efter 10 år 
på posten. Henning er ikke på valg i år, så han vil fortsætte i bestyrelsen som menigt medlem 
til næste generalforsamling. 
 
Beretningen blev godkendt med akklamation.  

 
3. Jens Thomsen gennemgik det uddelte regnskab. Regnskabet havde anmærknings fri 

påtegning fra revisor og blev godkendt. Udgifter til renovering af kloakker med videre 
(Bomarkshus) kommer først i 2012, så regnskabet i 2011 var på niveau med årene forinden.  

 
4. Jens gennemgik herefter bestyrelsens forslag til budget for det kommende år. Budgettet er på 

mange måder en gentagelse af udgifterne i regnskabet, men det er bestyrelsens bedste bud. 
Katrine Borregaard stillede spørgsmål til omkostninger til kloakker med videre (Bomarkshus). 
De er ikke medtaget, da det ikke var kendt på det tidspunkt, der blev lavet budget.  
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5. Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne 
 

6. Per, Jens og Lis var på ordinært valg i år. Kim indtrådte sidste år i bestyrelsen for et år, og var 
ligeledes på valg. Alle var villige til genvalg og blev genvalgt.  
 

7. Katrine Borregaard og Åse Lassen blev nyvalgt som suppleanter til bestyrelsen.  
Ditte Nielsen havde tilkendegivet, at hun var villig til genvalg som revisor og blev valgt. Harry 
Pedersen blev genvalgt som revisor suppleant. 
 

8. Der blev stillet spørgsmål til rengøring. Vilhelm fortalte, at der var gjort hovedrent 14 dage 
tidligere, en rengøring han var meget tilfreds med. Hvis der var ønsker eller kommentarer til 
rengøring i løbet af året, hører han det meget gerne. Det jo ikke muligt for en person at 
kontrolere standarden alle spilledage. 
 
Bo takkede på bestyrelsens vegne Henning for sin store indsats som formand for klubben.  
 
”Henning har været formand al den tid jeg kan huske, vi hørte lige før, at det er 10 år.  
Henning har arbejdet for, at klubben har opnået gode bridgeresultater, men jeg husker også et 
svært år, hvor Henning var meget optaget af et problem blandt klubbens medlemmer.  
Henning har altid holdt os medlemmer i bestyrelsen til ilden og holdt klubbens fane højt. 
Henning har et stort engagement i bridgen – spiller mindst 2 gange om ugen i vores egen klub. 
I perioden har hele familien støttet og hjulpet til. Vi vil bede dig hilse Kirsten og ”børnene” (de 
unge mennesker) og sige tak. 
Det er ikke sådan, at Henning bare forlader skuden. Et år mere i bestyrelsen for at sikre 
kontinuitet i bestyrelsen og hjælpe en ny formand i gang.  
Vi må vente til maden med at skåle, men skal vi ikke rejse os og give Henning en hånd.” 

 
 
Bo Blach 

 


