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Referat af  
 

Generalforsamling i BK Nord d. 08.05.15. 
 

 

1. Valg af dirigent og referent. 

Dirigent – Vilhelm Christiansen. 

Referent – Gitte M. Andersen. 

 

2. Bestyrelsens beretning. 

Beretningen blev gennemgået. 

Der var forskellige kommentarer og spørgsmål til beretningen, der afstedkom en debat. Følgende 

emner blev berørt: 

- Vedligeholdelse af vinduer og døre er den enkelte ejers ansvar. Det betyder at det vi har lavet, skal vi 

ikke betale for igen i forbindelse med renovering af Bomarkshus som helhed. 

- Der blev efterspurgt mulighed for at kunne tilmelde sig turneringer på hjemmesiden. 

- Der var kommentar om det uhensigtsmæssige i, at hjemmesiden har været nede. 

- Der var en bemærkning om, at det kunne være godt med flere situationsbilleder på hjemmesiden. 

- Tirsdag aften – holdturnering. Det blev bemærket at det havde været en negativ oplevelse at der skulle 

spilles holdturnering (som blev stemt ned). Rikke oplyste at antallet af spillere ikke tillod en optimal 

fordeling rækkerne imellem. Det betyder at spillerne i C-rækken har haft ekstra svært ved at få point. 

Der overvejes en anden fordeling af rækkerne til næste sæson. 

- Der blev stillet forslag om et særligt forum for substitutter. 

- En mente, at persondataloven ikke tillader, at alle medlemmers data er tilgængelige for alle på 

hjemmesiden. En mulighed kan være et særligt lock-in. Bestyrelsen tager det op på næste 

bestyrelsesmøde. 

Beretningen blev godkendt. 

 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab. 

Regnskabet blev fremlagt.  

Der var kommentarer om, at aktiverne er uigennemsigtige. Der blev spurgt til, hvad værdipapirerne 

reelt er værd? 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Godkendelse af budget for næste regnskabsår. 

Budget 2015 blev gennemgået og godkendt. 

 

5. Forslag. 

Kim Nielsen oplyser, at forslag 2, 3 og 4 ikke som sådan er forslag, men emner til diskussion. 

Kim Nielsen oplyste, at forslag 1 også blev stillet sidste år. Han mener at der er dårlige vilkår for hold 

fra BK-Nord. Forslaget blev diskuteret. Forslaget blev bragt til afstemning, og blev ikke vedtaget. 

Bestyrelsen vil dog behandle initiativer i forhold til turneringsbridge. 

 

6. Vag af bestyrelsesmedlemmer. 
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Vilhelm Christiansen, Henning Gerner Mikkelsen og Bo Blach var på valg, og alle blev genvalgt. 

Endvidere blev Mogens Mersholm valgt ind, og bestyrelsen blev således udvidet med et medlem. 

 

7. Valg af suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 

Der blev ikke valgt suppleanter til bestyrelsen, da den er udvidet med et medlem. 

Harry Pedersen blev valgt som revisor, og Katrine Borregaard blev valgt som revisorsuppleant. 

 

8. Evt. 

- 

Gitte M. Andersen. 

 

 
 


