Referat af
Bestyrelsesmøde i BK Nord, tirsdag, den 2. januar 2018, kl. 16.30 – 18.15
Til stede:

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

Ikke mødt:

Bo Tholander

Referent:

Gitte Andersen / Henning Gerner Mikkelsen

Dagsorden
Godkendelse af referat
fra 26.09.2017
Driftsudvalg

Referat
Opfølgning
Referatet er godkendt og uploadet til hjemmesiden.
A. Ny vandskade fra lejlighed ovenpå.
Der er ny vandskade i lejligheden over vores
lokaler. Bygningsforsikringen dækker udgifter over
5.000 kr. Der har flere gange været vandskade
samme sted. Henning skriver til Bomarkshus om
den nye skade.

A. Henning/
Albert

B. Møde med Bomarkshus bestyrelse
• Kloakproblemer

B. Henning,
Albert og
Jens

Vi har ansvaret for kloakken ud til faldstammen.
Der skal findes en holdbar løsning. Albert skal
have møde med Thomsen-Fals, der udførte
ændringen på kloakføringen i 2015.
•

Parkeringsforhold

Der er en parkeringsplads nedenfor den store. Men
adgangsforholdene dertil skal etableres, og der
skal opsættes lys. Videre projektering afventer
accept fra Ejerlauget Kornblomstvej.
•

Adgangsveje / pullerter

Der arbejdes henimod, at pullerterne kan løftes op
igen.
C. Planlægning / forberedelse af klubdag d.
3.2.2018

C. Gitte /
Mogens

Gitte samler op på liste over arbejdsopgaver, som
man kan skrive sig på. Sendes til bestyrelsen i
førstkommende weekend.
Mogens koordinerer.
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D. Medlemmers brug / udlejning af vore lokaler

Opfølgning

Den sædvanlige procedure, der fremgår af
hjemmesiden, skal følges.
E. Nøgle inddrivelse
Der er mange nøgler ”ude”. Nøgler skal inddrives
ved ophørt tilknytning til huset / klubben.
F. Ompolstring af stole med armlæn.

G. Albert

Albert indhenter tilbud.
Turneringsudvalg

Medlemsudvalg

A. Divisionsturnering i januar
Rikke er tovholder.

A. Rikke

B. Åbent hus i uge 8
Vilhelm står for den. Det bliver tirsdag kl. 19.00.

B. Rikke /
Vilhelm

A. Anmodning om støtte til tu-leder kursus
Sagen drøftet i bestyrelsen. Henning har svaret på
henvendelsen, og bestyrelsen tog svaret til
efterretning.

IT

A. Brugere på serveren

A. Mogens

Vi skal have slettet uaktuelle / tidligere brugere på
systemet
Økonomi

A. Status på økonomien
-

Undervisning
Leje-aftaler

Evt.
Næste møde

2. januar 2018

Kørselsgodtgørelse.

Der kan efter nærmere aftale gives kørselsgodtgørelse til bestyrelsen, tu-ledere og andre medlemmer, der varetager særlige opgaver for klubben.
A. Skolebridge
Afventer fortsat et nærmere udspil fra Bo.
A. Ny lejeaftale med Aalborg BK – status
Der har været afholdt møde med Aalborg
Bridgeklub. Indgåelse af ny aftale afventer pt. et
møde med Aalborg Kommune.

A. Bo

Næste møde er tirsdag d. 20.2.2018 kl. 16.30
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