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Referat af 
 

Bestyrelsesmøde i BK Nord, tirsdag, den 26. september 2017, kl. 16.45 – 18.15 

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

John Tørring, Gitte Andersen, Mogens Mersholm, Albert Nielsen og Bo 
Tholander. 

 
Afbud: Ingen 
  
Referent:    Gitte Andersen / Henning Gerner Mikkelsen 

 Dagsorden Referat Opfølgning 
Godkendelse af referat  
fra 22.8.2017 

Referatet er godkendt og uploadet til hjemmesiden.  

Driftsudvalg 
 

A. Gl. vandskade fra lejlighed. Afventer fortsat 
Bomarkshus bestyrelse. 

B. Små-reparationer på toiletterne. Ring fra Per 
Frost og Martin herom.  

Albert har løst problemet med toiletterne i dag. Der 
mangler fortsat nye sier i vandhanerne.  

C. Mogens’ oplæg til arbejds-/hyggedag. 

Arbejds-/hyggedag bliver 3. februar kl. 10.00 med 
rundstykker. Efter frokost vil der være mulighed for 
at spille bridge. Gitte samler op på liste over 
arbejdsopgaver, som man kan skrive sig på. 

A. Bo Blach 
 
 
 
 
 
B. Gitte  
 
 
 
 
 
 
 

Turneringsudvalg A. Turneringsplaner  

Turneringsprogrammer er lagt, men der mangler 
fortsat upload for torsdag. 

Det er kun årstal i programmet der er forkert. 
Tylvad retter ifølge Rikke. 

B. Klage over tu-ledelse torsdag fra M. Ankersen. 

Svaret fra bestyrelsesformand og Rikke er taget til 
efterretning af bestyrelsen. 

D. Turnering i efterårsferien. 

Der bliver ”åbent-hus” i uge 42 kl. 18.30 d. 
17.10.17. Kommer på distriktets hjemmeside. 

E. Status på sølvpoint turnering med 
nordmændene d. 28.10.17. 

Der er pt. tilmeldt 25 par.  

F. Køb af kortmapper fra Viborg (Ejlersen). 

A. Mogens  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Vilhelm/Rik

ke 
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 Dagsorden Referat Opfølgning 
Albert vil forhandle prisen. 

Medlemsudvalg 
A. Manglende par tirsdag – opfølgning på 

karantæne-sag. 
Hvis der ikke findes et par, må man finde et par fra 
gang til gang. Mulighederne afsøges. 

Karantæne-sagen er afsluttet med at kun 1 med-
lem er sat i karantæne. 

B. Manglende par torsdag. 
Mulighederne afsøges. 

C. Ajourføring af Bridgecentralen. 
a. Passive medlemmer mangler. 

Listen er ifølge Bo stort set ajourført. Bo skal tilføje 
Freddy Brøndum. 

b. Substitutlister mangler. 

De skal ajourføres. Rikke sørger for torsdag. 

D. Torsdag – Brug af åbent forsvar? 
Turneringsudvalget tager sig af spørgsmålet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.  
a. Bo  
b. Rikke 

IT 
A. Billeder af bestyrelsen på hjemmesiden. 
Billeder er taget. Mogens sørger for upload. 

A. Mogens  

B. Økonomi A. Status på økonomien 
John er kommet godt i gang med økonomi-
opgaven og skal i gang med bogføringen i et nyt 
bogføringsprogram. 

B. Ny økonomimodel – forrentning og afskrivning 
på husets aktiver. 

 

 
 
 
 

 
B. John, Jens 

og Henning 
arbejder 
videre 
herpå. 

Undervisning  A. Undervisningstilbud tirsdag.      
Udsat til næste møde. 
 
B. Skolebridge 
Afventer nærmere udspil fra Bo. 
 

 
 
 
B. Bo 

Lejeaftaler A. Nye lejeaftaler med B93, Herrebridgeklubben, 
Aalborg Damebridgeklub og Spar 2 er lavet 
færdig. Lejeaftaler er lavet med udgangspunkt i 
80 kr. pr. bord pr. gang incl. kaffe. Aflåst skab 
stillet til rådighed for vore lejere. 
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 Dagsorden Referat Opfølgning 
Blev taget til efterretning af bestyrelsen. 
 
B. Spar 2 ønsker flere kortmapper til rådighed. 
Spar 2 har fået en anvisning på, hvilke mapper de 
må tage i reolerne. 
 
C. Der skal laves ny lejeaftale med Aalborg 

Bridgeklub i løbet af november/december. Møde 
er varskoet med Martin Hilmer.  

 
D. Standardlejeaftale uploadet til hjemmesiden. 

Pris for læg af kort er indtil videre 2 kr./læg. 
John udarbejder oplæg til ny pris. 

 
 
 
 
 
 
C. Henning 

aftaler 
møde  

 
D. John  
 
 

Evt. A. Gamle Bridgemates + server udlånt til Aalborg 
BK!  

Mangler fortsat endelig afklaring. Tages op på 
møde med Aalborg BK i nov./december.  
 
B. Ompolstring af stole med armlæn. Tages op på 

næste møde. 
 

A. Henning 
 
 
 
 

B. Albert 

Næste møde Næste møde er 26.10.17 kl. 17.00. 
 

 

 


