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Referat af generalforsamling i BK-Nord 02.05.14: 
 

Bo Blach bød på bestyrelsens vegne velkommen til årets generalforsamling. 

 

1) Valg af dirigent og referent. 

 Edgar blev valgt som dirigent. Gitte M Andersen valgt som referent. 

2) Bestyrelsens beretning. 

 Bo Blach fremlagde bestyrelsens beretning. Se beretning. 

 Der blev fremsat forslag om, at der skal ændres på måden, hvorpå medlemmer 

 ændrer/opdaterer deres data. Bestyrelsen er enig i, at der skal gøres noget ved det forhold, at 

 mange ikke får ændret/opdateret deres medlemsoplysninger. Kan det gøres mere synligt, 

 hvordan dato ændres/opdateres? Hvordan skal de ændres – er det turneringslederen der skal 

 gøre det, da han har et password? 

 Der blev også stillet forslag om, at BKNord skal have en sølvpointturnering. Begrundelsen 

 er, at det er blevet mere udfordrende, nu hvor der er indført rating system i bridge. 

3) Godkendelse af det reviderede regnskab. 

 Regnskabet for perioden 01.01.13-31.12.13 blev godkendt. 

 Regnskabet har i år ikke været tilgængeligt før generalforsamlingen. 

 Erik Hermansen har været en stor hjælp i forhold til at få regnskabet lavet. 

4) Godkendelse af budget for næste regnskabsår. 

 Budget 01.01.14-31.12.14 blev godkendt. 

5) Forslag. 

 Vedr. punkt 5a og 5b - indskud til holdturneringer under DBF, kreds 4 og DBF distrikt 

 Nordjylland skal betales af klubben og hensigtserklæring om undervisning – begge forslag 

 er trukket igen. 

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Rikke Jørgensen er villig til at komme ind i bestyrelsen. Der var ingen andre der meldte sig, 

 hvorfor Rikke blev valgt. Jens. Karin og undertegnende blev genvalgt. Alle valgt for en toårig 

periode 

7) Valg af suppleanter: 

 Harry Pedersen blev valgt som revisor igen. Kathrine blev valgt som revisorsuppleant. 

Da der er to medlemmer mere i bestyrelsen, end minimum ifølge vedtægterne, blev der ikke 

valgt suppleanter til bestyrelsen. 

8) Evt. 

 Følgende blev diskuteret: 

 - Nyt Nordisk System – bliver nok på et tidspunkt det nye undervisningssystem. 

 - Indskud til holdturneringer = ca. 1.800 kr. for 4 personer. 

 - BKNords "historie" stoppede omkring 2010/2011. bestyrelsen følger op på det – hvorfor er 

 den stoppet? Manglende opdatering? 

 - Arkiv med billeder er ikke længere tilgængeligt. 

 - Substitutregler – som det er nu medfører substitut ter der er bedre end en selv regulering i 

 scoren. Hvis substitutten er dårligere end en selv medfører det ikke regulering. Skal der 

 ændres på det forhold? 

 


