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Referat 
 

Bestyrelsesmøde i BK Nord, tirsdag, den 6. marts 2018, kl. 16.30 – 18.15 

 
Til stede: Rikke Jørgensen, Henning Gerner Mikkelsen, Jens Munch Thomsen, 

Gitte Andersen, Mogens Mersholm og Albert Nielsen. 
 
Afbud fra: John Tørring 
  
Referent:    Gitte Andersen 

 Dagsorden Referat Opfølgning 
Godkendelse af referat  
fra 26.09.2017 

Referatet er godkendt og uploadet til hjemmesiden.  

Drifts-udvalg A. Varmeproblemer i huset. 

Problemerne er løst. 

B. Kloak renovering /-problemer.  

Bestyrelsen blev orienteret om de udfordringer 
vi har. 

C. Samarbejdsrelationer/udfordringer – evt. 
advokatbistand. 

Bestyrelsen blev orienteret. Der samles op 
løbende på oplevelser og hændelser. 

D. Status på den gamle kortblandemaskine. 

Henning sikrer, at den gamle kortblandemaski-
ne afprøves inden sæsonens afslutning, da den 
nye skal til serviceeftersyn. 

 
 
 
 
 
 
C. Albert/ 
Henning 
 
 
 
E. Henning 

Turneringsudvalg A. Næste sæsons turneringer. 

Rikke orienterede om, at der arbejdes for at få 
4 divisionsweekender med 12 borde i næste 
sæson. 

Vi bør søge efter intern hjælp til det praktiske 
arbejde ved turneringer i weekender. 

B. Turneringsledelse næste sæson 

Det skal undersøges, om nuværende 
turneringsledere også vil være turneringsledere 
næste år. Al 

C. Onsdag eftermiddagsklub næste sæson 

Albert undersøger sammen med Jes, om der er 
/ kan laves en klub, der kan leje sig ind. 

D. Klubhold.  
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 Dagsorden Referat Opfølgning 
Der er klubholdsfinale 15.04.18.Distriktet vil give 
andre hold mulighed for at deltage i rækker uden 
kvalifikation til landsfinalen. 

Medlemsudvalg Evaluering af klubdag. 

Stor tilfredshed blandt deltagerne og bestyrelsen. 
En rigtig god dag. 

 

IT A. Hjemmesidens drift / nyt web-hotel? 

Det overvejes at flytte hjemmesiden til et andet 
hotel. 

 
Mogens  

Økonomi A. Status på økonomien. 
 

Der er pt. brugt ca. 125.000 kr af de likvide midler 
på de forbedringer, der er gennemført siden 
sommeren 2017. 

B. Vedtægtsændring – ændring af regnskabsår fra 
kalenderår til ”sæson-år”. 

 

Henning indkalder til ekstraordinær generalforsam-
ling d. 3.4., og regnskabet foreslås forlænget til 
30.04.18. 

C. Investeringsplanlægning. 

Udsat 

 
 

Undervisning   
 

 
 

Leje-aftaler A. Status på ny aftale med Aalborg BK. 

Henning orienterede kort om at der indgået en 
aftale med Martin Hilmer om at en ny aftale skal 
indgås inden 1. april 

B. Mulighed for udlejning onsdag eftermiddag? 

Se punkt under Turneringsudvalg. 

A. Hennning 

Evt. A. Klubmøde i distriktet 25.05.18 – orientering 
herfra 

B. Generalforsamling 
- Indkaldelse 
- Plan for generalforsamling incl. spisning 

og kortspil + forslag til dirigent 
- hvem er på valg / hvem fortsætter? 
- Jens, Rikke og Gitte er på valg. 

Der er generalforsamling 23.05.18. 

 

Næste møde Næste møde er 3. april før ekstratordinær  
 


