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Referat af General forsamling i 
 

Bridgeklubben Nord fredag d. 3. maj 2013 
 

Formand Bo Blach bød velkommen  

 

1) Valg af dirigent og referent. 
Edgar Christensen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var 
lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 
Referent blev Lis Hedehus 
 

2) Bestyrelsens beretning . Beretningen bliver tillige tilgængelig på klubbens hjemmeside. 
Bo opsummerede kort hovedpunkterne i beretningen.  

Bestyrelsen har bestået af Jens Munch Thomsen (økonomi) Per Gaunø Jensen 
(turneringsudvalg), Ole Marcus (medlemsudvalg), Bo Blach (Formand), Vilhelm 
Christiansen (drift), Lis Hedehus (ad hoc opgaver) og Henning Gerner Mikkelsen (it) 
Bo takkede alle, der har støttet op om klubbens arbejde ved at deltage i forskellige 
udvalg. 
Der er ikke lavet en medlemsundersøgelse, men bestyrelsen lytter til kommentarer og 
opfordrer alle til at komme med forslag til ændringer eller forbedringer.  
 
Der har været en tilgang af medlemmer og andre har valgt at holde en pause.  
Desværre ser vi ikke nye unge spillere. 
 
Jes Bank har på samme måde som tidligere undervist nye spillere i Bridgevejen 1, 2 
og 3. Desværre er der kun få kursister, som fortsætter med at spille i vores klub, men 
sætter pris på at nye spillere udstyres med kundskaber til at spille – uanset hvor de 
måtte fortsætte. 
 
Michael Ankersen har afholdt undervisning i 4. farve med mindre deltagelse end 
ønsket. 

 
a) Tilmeldinger 

Sidste år ændrede vi på proceduren for tilmeldinger så den kunne ske elektronisk og 
opkrævning af kontingent kunne ske pr. mail. 
 

b) Arrangementer 
Den traditionelle hjælperfest plejer at ligger i foråret. I år flyttede vi den til efterårsferien 
og lavede den kombineret  med åbent hus. Denne aften blev velbesøgt , så vi gentog 
åbent hus med spisning i ugen op til påske. Dette var en handicapturnering med 
præmier. 
Den planlagte Mqarathon turnering i marts måned ar vi måttet aflyse på grund af 
manglende tilmeldinger. 
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c) Bomarkshus 

Vi  har dette år haft en stor udgift til renovering af kloakker. Bk Nord har betalt kontant 
Det totale budget var på 3 millioner . 

I 
d) Bridgehuset. 

Foruden vore egne aftener (tirsdag, onsdag og torsdag) Aalborg Bridgeklub, som er 
distriktets største bridgeklub benytter lokalerne mandag eftermiddag og aften. Tirsdag 
og torsdag eftermiddag lejer to damebridgeklubber sig ind.  
 

d) IT udstyr 
Enkelte turneringsledere HAR Haft problemer med udstyret, men kortlægning under 
Kom Nielsens ledelse har fungeret og Har givet klubben en lille indtægt.    
Bridgemates er noget slidte, så fornyelse skal der eventuelt findes penge til i den 
kommende sæson. 

 
e) Hjemmesiden  

Hjemmesiden var kortvarigt ude af funktion i januar. Tak til Leif Rasmussen for hurtigt 
at reparere skaden. 
 
Kommentarer fra salen: Lillian Kristensen kommenterede rengøringen, som hun anså 
for lemfældig.  
Svaret fra Vilhelm: Der kommer i sommerens løb en hovedrengøring. Det skulle kunne 
løse de værste punkter. 
 

 
f) Dødsfald 

Formanden mindedes fire trofaste bridgespillere, der i årets løb er afgået ved døden. 
 
Bestyrelsen beretning blev herefter godkendt. 
 

2.  INDKOMNE FORSLAG 
 Ingen indsendte forslag. 
 
3.  VALG TIL BESTYRELSE 

På valg er Vilhelm Christiansen, Henning G. Mikkelsen(villig til genvalg). Kim Nielsen 
ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen på grund af travlhed, Kim er også formand for 
distriktet. 

 Forslag til nyvalg: Gitte Andersen, Karin Joy Wolff 
 Til Bestyrelsen valgtes Henning G. Mikkelsen, Gitte Andersen, Karin Joy Wolff 
 Som suppleant til bestyrelse valgtes Aase Lassen. 
. 
4.  VALG AF REVISOR 
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Harry Pedersen genvalgtes og Karen Melson som revisorsuppleant. 
 

 
 

5. Godkendelse af det reviderede regnskab 
Jens Thomsen indledte med at fortælle, at det omdelte regnskab var godkendt af den 
generalforsamlings valgte revisor uden anmærkninger. Herefter blev regnskabet i 
hovedtræk gennemgået.  
 
Regnskabet blev godkendt. 
 

6. EVENTUELT. 
Forslag fra salen:  
Annelise : Kunne man ikke onsdag begynde lidt tidligere  f.eks. kl. 17 som en slags 
fyraftensbridge. 
Svar: Spørgsmålet kan ikke besvares her, men må stilles til turneringsledelsen for 
onsdag aften. 
Spørgsmål: Kunne man ikke udskifte nogle af de gamle, meget falmede fotos på 
væggene. 
Svar fra Anne Schousboe: Jeg har i nogle år skaffet kunst til væggene og er nu ude for 
nye besværligheder. Tilkørselsvejen er blokeret, wire til ophæng af billeder er ikke frit 
tilgængelig, kunstnerne bør have forsikret deres billeder, men det lader sig ikke gøre 
som ophængningen sker. Vil gerne overlade arbejdet til en anden. 


