Referat af
Bestyrelsesmøde i BK Nord, tirsdag, den 15. maj 2018, kl. 16.30 – 18.15
Til stede:

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

Ikke mødt:

John Tørring.

Referent:

Gitte Andersen / Henning Gerner Mikkelsen

Dagsorden
Godkendelse af referat
fra marts 2018
Generalforsamling
23.05.18

Turneringsudvalg

Referat
Opfølgning
Referatet er godkendt og uploadet til hjemmesiden.
Generalforsamlingen blev planlagt. Henning er i
gang med at lave beretningen. Der er indkommet 3
forslag, 2 fra Tommy Andersen og 1 fra Bodil
Villadsen. Bestyrelsen (Mogens Mersholm)
arbejder videre med forslaget vedr. Mobile Pay af
kontingent, kantinekøb, m.m. De øvrige forslag
indstiller bestyrelsen, at de løses af de enkelte
turneringsledere/-udvalg.

Mogens

Gitte, Rikke og Jens er på valg. Gitte og Rikke er
indforstået med at fortsætte. Jens ønsker ikke at
genopstille, men vil gerne påtage sig en opgave for
klubben, f.eks. en del af kassererjobbet, evt. i en
overgangsperiode indtil en ny kasserer er kørt ind.
Frivillige hjælpere til divisionsturneringer og Kreds4
tilbydes at spille gratis med i sommerhold og vores
egen sølvpointturnering.

Medlemsudvalg
IT

Vi skal have opdateret vores hjemmeside, da flere
sider er forældede.

Økonomi

Regnskabet blev kort gennemgået af Jens og
godkendt.

Undervisning

Undervisning har indtil nu været onsdag aften. Der
er et stigende antal medlemmer onsdag aften, og
det betyder, at der ikke kan være undervisning i
det lille lokale. Jes har foreslået at hans
undervisning flyttes til onsdag eftermiddag.
Bestyrelsen drøftede situationen, og synes, at der
fortsat skulle være et tilbud om aften-undervisning.
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Dagsorden

Referat
Muligheder for undervisning tirsdag aften skal
undersøges.

Leje-aftaler

Bestyrelsen er indforstået med at give lidt starthjælp til den onsdag eftermiddagsklub, som Albert
forsøger at starte op i en opstartsperiode, som vil
omfatte sommerperiodens åbne huse samt den
kommende sæson.

Opfølgning

Herefter skal lejen normaliseres.
Evt.
Næste møde
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Konstitueringsmøde aftales efter generalforsamlingen.
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