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Referat af 
 

Bestyrelsesmøde i BK Nord, tirsdag, den 19. juni 2018, kl. 17.00 – 19.30 

 
Til stede: Rikke Jørgensen, Henning Gerner Mikkelsen, Gitte Andersen, Mogens 

Mersholm, Kim Nielsen, Ejnar Hobolth og Albert Nielsen. 
 
Ikke mødt:  
  
Referent:    Gitte Andersen / Henning Gerner Mikkelsen 

 Dagsorden Referat Opfølgning 
Godkendelse af referat  
fra 15. maj 2018 

Referatet er godkendt og uploadet til hjemmesiden.  

Konstituering 
 

Henning – formand. 
Mogens – IT/hjemmeside. 
Albert – praktiske opgaver – vedligeholdelse. 
Gitte - sekretariat + kortblanding. 
Ejnar – regnskab/økonomi/kasserer. 
Kim – medlemsudvalg – rekruttering. 
Rikke og Kim – turneringsudvalg. 

 

Opfølgning på 
generalforsamling d. 
23.05.18 

a) Referat fra generalforsamlingen 
Ingen kommentarer. 
 

 
 
 
 
 
 

 

b) GDPR – persondataforordningen 
Vi afventer nærmere. Mogens kigger på GDPR- 
dokumenterne og udfylder dem. 

 
Mogens 

c) Revisor-suppleant (Inge Rasmussen) Henning 

Turneringsudvalg a) Turneringsleder til torsdag. 
Kim kontakter potentiel turneringsleder til torsdag 
aften. 
 
b) Liste med opgaver til frivillige. 
Rikke laver liste med opgaver, og hvad de 
indebærer, så folk kan skrive sig på. 

 
Kim 
 
 
Rikke 

Medlemsudvalg a) Status på tilmeldinger til tirsdag og torsdag. 

Der mangler pt. mindst 4 par til tirsdag.  

Der er 24 par til torsdag, og tu-udvalget tager 
stilling til lukning/genåbning af tilmeldingerne. 

b) Rekrutteringstiltag til tirsdag. 

Mogens laver udkast til tekst, og kontakter Tommy 
herom. 

c) Festudvalg 40 års jubilæum. 

Der skal nedsættes et festudvalg. Interesserede 
opfordres til at melde sig. Opslag på hjemmesiden. 

 
 
 
Rikke/Kim 
 
 
 
Mogens 
 
 
 
Henning 



 
 

19. juni  2018 Referat af bestyrelsesmøde Side 2 af 2 
  
 

 Dagsorden Referat Opfølgning 
Der skal være festudvalgsmedlemmer fra alle 3 
spilleaftener. Albert og Kim vil gerne deltage fra 
bestyrelsen. 

IT a) Opdatering af hjemmeside. 

Mogens er begyndt på opdateringen. Der skal 
”luses” ud i de informationer, der er på 
hjemmesiden. Kim vil gerne gennemgå siderne. 

b) Mobile Pay løsning. 

Der træffes ikke afgørelse nu. 

 
 
 
Kim 

Økonomi   
 

Undervisning  a) Undervisning tirsdag aften – der laves 
undervisningstilbud tirsdag aften, og forskellige 
muligheder for undervisning undersøges. 

b) Undervisning onsdag eftermiddag – Jes vil stå 
for det. 

 

 
 
Henning 

Lejeaftaler a) Aftale med Aalborg BK som opfølgning på 
generalforsamlingen 

Henning orienterede bestyrelsen om processen 
og baggrunden for aftalen.  

 

Mødeplan efterår 2018 21.08.18 kl. 16.30 
02.10.18 kl. 16.30 
06.11.18 kl. 16.30 
04.12.18 kl. 16.30 

 

Evt. a) Forslag om en (halv) undervisningsdag for 
onsdagsspillere, der ønsker at dygtiggøre sig. 

b) Forslag om, at Mads Krøjgaard underviser 
divisions-/turneringsspillere – evt. kan 
bridgespillere udefra betale for deltagelse. 

c) Gitte laver opgørelse til Martin Hilmer ultimo 
august vedr. antal blandede kort til ”åbent-hus” i 
sommeren 2018. 

 

 


