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1 Bestyrelsens overordnede/generelle arbejde i 2017-2018 

1.1 Sammensætning og konstituering i sæsonen 

Bestyrelsen har i sæsonen 2017–2018 bestået af de 7 medlemmer. Nyvalgt til bestyrelsen sidste år 
blev John Tørring og Bo Tholander samt Albert Nielsen, der blev valgt som suppleant, mens Rikke 
Jørgensen, Mogens Mersholm, Gitte Andersen, Jens Munch Thomsen og Henning Gerner Mikkelsen 
fortsatte. 
 
Bestyrelsen konstituerede som med Henning som formand, Rikke som ansvarlig for turneringer, Gitte 
som sekretær, Jens som kasserer, Albert som ansvarlig for vedligeholdelsesopgaver på bygning og 
inventar samt Mogens med ansvaret for IT og hjemmeside. Da Jens i nogen tid har ønsket at trække 
sig fra bestyrelsesopgaverne, påtog John sig bogføringsopgaven som en væsentlig indgang til kasse-
rerjobbet. Bo Tholander valgte dog at trække sig tidligt fra bestyrelsesarbejdet, og Albert Nielsen ind-
gik herefter som fast medlem af bestyrelsen. 
 
Associerede medlemmer af bestyrelsen har i år været Bo Blach, som vores kontaktperson og medlem 
i bestyrelsen for Ejerforeningen Bomarkshus, og som hidtil Kristian Tylvad med det overordnede an-
svaret for vores IT. Bestyrelsen siger tak for deres indsats. 

1.2 Bomarkshus 

Det er næppe nogen hemmelighed, at vores forhold til bestyrelsen i Bomarkshus har været præget af 
en del udfordringer, de senere år. Bestyrelsen har på en række områder udfordret os, og vi har efter-
lyst/savnet en bedre dialog og tillidsskabende samarbejdsånd. Det gælder især parkeringsforholdene, 
vores kloakeringsforhold, adgangs- og tilkørselsforhold, varmeforsyningen til vores ejerlejlighed samt 
gentagne tilbagevendende vandskader på vore lofter / gulvtæpper. 
 
Vi fik sidste år valgt Bo Blach ind i bestyrelsen for Bomarkshus, men vi må nok konstatere, at vi på 
nuværende tidspunkt ikke har opnået den lydhørhed og den effekt vi kunne ønske os. Vi har også ind-
budt bestyrelsen til et dialogmøde omkring vore udfordringer, men må også her konstatere, at der 
ikke har været nogen nævneværdig positiv effekt. Dialogen med den nye administrator går udmærket, 
men den videre eksekvering og opfølgning strander desværre.  
 

2 Turneringsudvalget 

Turneringsudvalgene har i år bestået af: 

• Tirsdag: Rikke Jørgensen og Vilhelm Christensen som tu-leder 

• Onsdag: Tommy Andersen som tu-leder 

• Torsdag: Kristian Tylvad, Rikke Jørgensen og Martin Hilmer med Poul Clemmensen som TU-
leder 

 
Set med Nordjyske øjne har det været en skuffende sæson for vores divisionshold. Men heldigvis var 
der kun et 3 divisionshold fra BK Nord, som rykkede ned i Kreds 4’s mellemrækken. Resten af hol-
dene i divisionsturneringen klarede frisag. 
 
I Kreds 4’s holdturneringer har det også været en lidt halvsløj sæson med blandede resultater. Fra 
mellemrækken rykker et af vores hold ned, mens det andet lige klarede skærene. Vi kan dog glæde 
os over, at BK Nord i den kommende sæson bliver repræsenteret med yderligere 2 hold i Kval-Nord 
rækken, idet Vilhelm Christiansens hold vandt Serie 1 mens Melanie Tylvad med sønnerne Aron og 
Daniel på holdet vandt oprykningsspillet i Horsens om den sidste plads. 
 
Ved de nordjyske distriktsfinaler i åben par, mix-par, damepar og senior-par var der BK Nord spillere 
på de øverste pladser. Desuden vandt BK Nord klubholds-finalen og deltager derfor i DM for klubhold. 
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Ved begynder DM klarede vores spillere sig særdeles godt. Louise Brygger Ørum–Lars Thomsen blev 
således nr. 1 i A-rækken som NS. I B-rækken blev Bente Siggaard–Jens Simonsen nr. 1 som NS og 
Henny Rex - Britta Magnussen blev nr. 1 som ØV. 
 
BK Nord afholdt i oktober 2017 den årlige sølvpoint-turnering med deltagelse af ca. 40 spillere fra 
Norge. Vi spillede i 3 6-bords rækker, og i modsætning til tidligere år blev de fleste præmier på dan-
ske hænder. 
  
Det er bestyrelsens indtryk, at klubbens spilleaftener generelt har forløbet tilfredsstillende. 
På klubaftenerne har vi i år været i alt 188 spillere fordelt med 48 tirsdag, 80 onsdag og 56 torsdag.  
Vi har de senere år noteret vigende tilslutning til tirsdag og torsdag, mens onsdag aften er blevet en 
stor succes, takket være en formidabel indsats af Tommy Andersen, og med god rekruttering fra Jes’ 
undervisning. 
Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til turneringsudvalgene og alle der hjælper til med opstilling, 
kaffebrygning, oprydning, genopfyldning af køleskab, etc. 
 
Klubmestrene på aftenerne er: 
 

 Par Hold 

Tirsdag Anne Schousboe – Jes Bank Anne Schousboe – Jes Bank 
Melanie og Kristian Tylvad 

Onsdag Inge Laursen – Normann T. Nielsen  

Torsdag Andreas Marquardsen - Morten Klug Andreas Marquardsen - Morten Klug  
Ginette Blansjaar - Erik Christensen  

 
 
Alle øvrige resultater, opnået af Nord spillere, kan ses på vores hjemmeside evt. distriktets. 
 

3 Medlemsaktiviteter, herunder undervisning, m.m. 

3.1  Medlemsaktiviteter 

Klubben har også i år tilbudt vores medlemmer at deltage gratis i åbent hus i både efterårs-, vinter- og 
påskeferien. Der har været fin tilslutning og spillet i 1-3 rækker. 
 
Desuden har vi en lørdag i februar haft en fin klubdag, hvor ca. 20 medlemmer tilbød deres assi-
stance til forskellige vedligeholdelses-, oprydnings- og rengøringsopgaver. Der blev udført et meget 
fint stykke arbejde i løbet af dagen, stemningen var god og en fin anledning til også at møde nye an-
sigter på tværs af aftenerne. Bestyrelsen takker de fremmødte medlemmer for en vellykket dag. 
 
Klubben har endvidere valgt at støtte vores 2 fremadstormende og meget lovende ungdomsspillere, 
Daniel og Aron Tylvad med et økonomisk tilskud i forhold til at deltage i EM i Kroatien til sommer.  

3.2 Spillekort udlejning 

Tommy fik i starten af sæsonen den gode idè at tilbyde alle BK Nords medlemmer at kunne købe spil-
lekort til kr. 15,00 pr. spil og tillige at købe færdig-blandede kort, inkl. Spil-statistik. Det er i sæsonen 
lykkedes at sælge 75-100 spil kort og tillige sælges der ca. 30 sæt kort hver onsdag aften. 
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3.3 Undervisning 

Jes har 8 gange i sæsonen gennemført en ½ times undervisning før spilletidens begyndelse onsdag 
aften med deltagelse af 40 – 50 deltagere hver gang. 
 
Desuden har Jes med stor succes afholdt et kursus i bedre makkerforståelse i foråret 2018 med del-
tagelse af 63 spillere. 
 
Begynder undervisningen onsdag aften ser ud til at give stor søgning til onsdag aften næste år, såle-
des at klubben ser ud til at komme op på 100 spillere. Det giver os så en udfordring med at have loka-
ler til begynder undervisning, men måske flytter vi den til tirsdag aften. 
 

4 Markedsføring af klubben, udlejning af huset, sponsorater 

4.1 Markedsføring og sponsering 

Vores markedsføring er som i tidligere sæsoner stort set begrænset til det, der sker via vores hjem-
meside. Vi er generelt ikke dygtige / ivrige nok til at fortælle pressen om bridgen og vore medlemmers 
resultater. 
 
På sponsor-arbejdet er der heller ikke i år indgået nye aftaler. Vi har fortsat en sponsoraftale med 
Thorkild Kristensen, hvorfra vi modtager et fast årligt beløb + et tilsvarende beløb ved et medlems 
salg af fast ejendom. 

4.2 Udlejning  

Under udvalget ligger endvidere udlejningen af huset. Vi lejer fortsat ud til 3 damebridgeklubber tirs-
dag og torsdag eftermiddag, til en herrebridgeklub tirsdag eftermiddag samt til Aalborg Bridgeklub 
hele mandagen. 
 
Bestyrelsen har siden efteråret brugt en del tid på at indgå en ny aftale med Aalborg Bridgeklub.  
Vi havde som mål, at lejeaftalen blev gjort mere tidssvarende og at Aalborg Bridgeklub som den stør-
ste enkeltbruger af husets faciliteter ville tage imod en invitation til et gensidigt forpligtende samar-
bejde omkring den fremtidige drift, vedligeholdelse og videreudvikling af huset. Den nye aftale blev 3-
årig og indeholder en tidssvarende opgradering af lejebetingelserne og derfor også en bedre balance 
i den leje samtlige lejere og os selv, betaler for at spille i huset. Vores mål om at få Aalborg BK mere 
involveret i husets drift og udvikling lykkedes imidlertid ikke. Aftalen blev beseglet ultimo april måned. 
 

5 Husets drift 

Driftsopgaverne i huset er fordelt på flere bestyrelsesmedlemmer samt en række frivillige. 
 
Albert har stået for en række fornyelsesopgaver. Vi har udskiftet alle 4 toiletter, samt fået nye gulv-
tæpper på i alle 3 spillelokaler. Vi har desuden udskiftet alle rør i vores loftsarmaturer til LED-rør, ud-
skiftet 30 gamle stole til bedre, samt indrettet depotrummet bag køkkenet og kontoret bedre. Alt sam-
men er sket med frivilliges hjælp. Bestyrelsen vil gerne takke herfor, men en særlig tak skal gå til Keld 
Kjær der har gjort en hel ekstraordinær indsats i huset. 
 

6 Det kommende år 

Den kommende bestyrelse skal naturligvis selv prioritere opgaverne, men en del er dog allerede givet 
på forhånd. Vi skal f.eks. 
 

• Have set på vores samlede uddannelsestilbud og evt. lavet et til tirsdag aften 

• Have opdateret vores hjemmeside, da flere sider er forældede 
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• Have nedsat et festudvalg, da vi næste år har 40 års jubilæum 
 

7 Afslutning 

Til sidst vil jeg, som formand, igen i år sige tak til alle i klubben, som har givet en hånd med for at få 
klubben til at køre rundt, og et godt sted at være uanset, hvilket plan man spiller på. 
 
Da Jens er på vej ud af klubbens bestyrelse, vil jeg også gerne rette en særlig tak til dig, Jens. Du har 
været med i bestyrelsen i snart 40 år, altså fra klubbens start, så det er jo fuldt forståeligt, at du gerne 
vil trække dig tilbage nu. Du har i alle årene gjort en enestående indsats og passet godt på klubbens 
penge, så vi i dag står med et godt spillested og en fornuftig økonomisk situation. Jeg ved, at selv om 
du gerne vil trække dig tilbage, så må det jo alligevel nage dig lidt, for det har jo i mere end en gene-
ration været en del af dig, og du går måske også er lidt bekymret for, at ”der efter en samler kommer 
en spreder”. Det tror jeg nu ikke, du skal være bekymret for, men du skal vide, at klubben fortsat 
gerne vil trække på din viden og erfaring, så vi skal nok finde en eller anden funktion til dig.  
 
Med disse afsluttende ord, ønsker jeg alle en ny god sæson i BK Nord!  
 
Henning Gerner Mikkelsen, formand 
Bestyrelsen for BK Nord 


