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Referat af  
 

Bestyrelsesmøde i BK Nord tirsdag, den 16.05 kl. 17.00 – 18.45 

 
Indkaldt: Rikke Jørgensen, Henning Gerner Mikkelsen, Jens Munch Thomsen, John 

Tørring, Gitte Andersen, Mogens Mersholm og Bo Tholander. 
Særligt indbudt: Albert Nielsen. 
 
Afbud: Ingen 
 
Referent :  Gitte Andersen  
 
 

 Dagsorden Referat Opfølgning 

Referat fra sidst Godkendt  

Opfølgning på 
Generalforsamling 

 
1. Gitte sender beretning til Mogens Mersholm,  

der lægger Bestyrelsens beretning på 
hjemmesiden. 

2. Substitutregler fastlægges på de enkelte 
klubaftener. Tommy Andersen og Bo Tholander 
udarbejder disse for onsdag. 

3. Der skal mere fokus på onsdag eftermiddag, 
herunder mulighed for at styrke rekruttering, 
turneringsplanlægning og –tu-ledelse.  

a. Det aftaltes, at der laves klubmester 
plaquette for onsdag eftermiddag med 
de seneste 2 års mestre. Henning sørger 
herfor. 

4. Vedligeholdelse af huset og forslag til 
forbedringer drøftes på møde d. 30. maj med 
deltagelse af Michael Ankersen og Birte 
Kjeldsen. 

5. Parkering. Det aftaltes at tilføje noget om 
parkeringsmulighederne i sæson-brochuren. Vi 
aftalte, at Mogens gennemgår og ajourfører 
den inden næste møde, til behandling på 
mødet. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Bo Tholander 
og John Tørring blev valgt, og desuden blev 
Albert valg som suppleant. Albert var inviteret 
med til bestyrelsesmødet, og optagelsen af 
Albert som det 8. medlem blev godkendt. 

 
Mogens (asap) 
 
 
Bo (inden 
sæsonstart) 
 
Bo / John 
 
 
Henning 
(inden 
sæsonstart) 
 
Næste møde 
 
 
 
Mogens 
(næste møde) 
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 Dagsorden Referat Opfølgning 

Konstituering Formand: .............................................. Henning 

Sekretær: ............................................. Gitte 

Regnskab ............................................. Jens 

IT .......................................................... Mogens 

Turneringer interne/eksterne ................ Rikke 

Uddannelse og medlemssystem .......... Bo og John 

 

Husets drift og udlejning: 

- Vedligeholdelse/forbedringer ........... Albert 
- Vask af viskestykker, karklude, ........ Gitte 
- Indkøb af forbrugsvarer.................... Rikke 
- Lejeaftaler ........................................ John 
 
 
Mogens får taget billeder af de nye 
bestyrelsesmedlemmer, samt tilføjet 
kontaktoplysningerne på hjemmesiden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mogens (asap) 

Diverse drøftelser om 
prioriteringer og 
opgaver for den nye 
sæson.  

1. John Tørring stillede spørgsmål til de 
forpligtelser og aftaler klubben har, og dermed 
også bestyrelsens ansvar. Det aftaltes, at de 
nuværende lejeaftaler med andre klubber, 
aftaler omkring tu-ledere, aftaler i.f.t. Aalborg 
Kommune, og andre aftaler gennemgås på 
næste bestyrelsesmøde.  

a. Henning sender lejeaftalerne til 
bestyrelsen. 

b. Der var enighed om, at aftaler med tu-
ledere sker på et standardiseret 
aftalegrundlag 

2. Bo Tholander overvejer om han og Birte 
Kjeldsen kan lave et første oplæg / plan for et 
skolebridge-projekt sammen med BK Nord til 
næste møde. 

 

 
Næste møde 
 
 
 
 
 
 
 
Henning 
(asap) 
 
 
 
 
Bo 
(næste møde) 
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 Dagsorden Referat Opfølgning 

Evt. Bo Blach kiggede ind under bestyrelsesmødet for 
at orientere om et netop afholdt bestyrelsesmøde i 
Bomarkshus vedr. en særlig sag. Det aftaltes, at 
Bo Blach holder Jens og Henning orienteret. 
Bestyrelsen gav ellers Bo Blach mandat til det 
videre i sagen. 

 

Næste møde Tirsdag d. 30. maj 2017 kl. 17.00 
 

 


