Dagsorden til/ referat af
Bestyrelsesmøde i BK Nord, tirsdag, den 8. august 2017, kl. 17.00 – 18.45
Indkaldt:

Rikke Jørgensen, Henning Gerner Mikkelsen, Jens Munch Thomsen,
John Tørring, Gitte Andersen, Mogens Mersholm, Albert Nielsen og Bo
Tholander.

Afbud:
Referent:

Gitte Andersen.

Dagsorden
Godkendelse af referat
fra 13.6.2017
Driftsudvalg

Referat
Referatet blev godkendt.
A. Status på renoveringer i huset
Renoveringerne er ved at være færdig. Der er sat
skabe op, ventilationen fungerer, der er skiftet
gulvtæpper og toiletterne er skiftet ud.
B. Ny vandskade i huset
Der har været en ny vandskade i huset.

Opfølgning

B. Henning
følger op på
det.

C. Udlejning af vore skabe i depotet
Leje af skabe er inkluderet i lejen. Hvis der ønskes
yderligere skabe opkræves særskilt for det.
D. Rikkes liste over praktiske opgaver
Alle opgaver er fordelt.
E. Tilbud på rengøring
Mogens har indhentet tilbud. Tilbuddet kan ikke
konkurrere med vores nuværende rengøring.
Der skal laves en timeaftale pr- uge som tillæg til
ansættelseskontrakten med nuværende rengøring.
Der efterlyses frivillig rengøringshjælp til
hovedrengøring.
F. Nyt låsesystem

E. Mogens
laver suppl.
aftale og
sender til Jens.
Albert følger
op på hjælp til
hovedrengøring
F. Udskydes.

G. Tilbud fra Kim vedr. mad
Der må ikke laves mad i vores køkken, hvorfor den
skal leveres udefra.
Turneringsudvalg

A. Ny turneringsform onsdag eftermiddag
Der er tanker om ”åbent hus” onsdag eftermiddag.
Der starter turnering fra oktober, hvor man kan
melde sig til 1-4 turneringer for resten af sæsonen.
B. Kortgivning i den nye sæson – frivilligt/lønnet
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Dagsorden

Referat
Frivillig contra lønnet blev diskuteret. Indtil videre
bruges lønnet arbejdskraft til kortblanding.

Opfølgning
Kortbestillinger
ne skal være
færdige senest
31.08.17

C. Bridgeweekender – Forbund / kreds
Der bliver Mellemrække-/Kval.Nord weekend i
marts 2018 og formentlig divisionsweekend d. 1314. januar 2018.
Medlemsudvalg

A. Status på tilmeldinger + aftaler om antal par,

der skal tilføres til tirsdag og torsdag + hvem
der kontakter hvem. Der skal findes 4 par mere til
tirsdag aften og 3 til torsdag.

A. Opgaven
uddelegeres.af
Henning

B. Ajourføring af Bridgecentralen ved Bo
Henning sætter Bo ind i opgaven.
C. Mesterskabsplaquetter
IT

A. Der mangler fortsat billeder af bestyrelsen på
hjemmesiden

B. Økonomi

A. Status på økonomien

Mogens

B. Ny økonomimodel – aktivering af tæppe/skabe
Der er aftalt et udvalgsmøde herom. Jens, John og
Henning deltager heri.
Undervisning

A. Undervisningstilbud tirsdag.
B. Skolebridge – udsættes til næste møde.

Lejeaftaler

A. Nye lejeaftaler med B93, Herrebridgeklubben,
Aalborg Damebridgeklub og Spar 2 skal laves.

John

Evt.

A. Gamle Bridgemates udlånt til Aalborg BK!

Henning

Næste møde

Mødeplan for resten af året aftales. Næste møde
er 22. august kl. 17.
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