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Referat af 
 

Bestyrelsesmøde i BK Nord, tirsdag, den 21. august 2018, kl. 16.30 – 18.45 

 
Til stede: Rikke Jørgensen, Henning Gerner Mikkelsen, Mogens Mersholm, Kim 

Nielsen, Ejnar Hobolth og Albert Nielsen. 
 
Afbud: Gitte Andersen  
  
Referent:    Henning Gerner Mikkelsen 

 Dagsorden Referat Opfølgning 
Godkendelse af referat  
fra 19. juni 2018 

Referatet er godkendt og uploadet til hjemmesiden.  

Generelt a) Årsplan  
 
Årsplanen skal være for både BK Nord og Aalborg 
Bridgehus. 

- Der mangler aftalte bestyrelsesmøder. 
- Medhjælperfest tilføjes til d. 26.4.2019 
- Der mangler fortsat undervisningsaktiviteter  

 
Mogens 
opdaterer 
/publicerer 
 
 
Kim følger op 
på undervisn. 

b) GDPR – persondataforordningen Mogens 
udfylder dem 
snarest og 
inden næste 
møde. 

c) Revisor-suppleant  
- Inge Rasmussen har accepteret valget 

 

d) Kommunikation mlm. bestyrelsesmedlemmer 
Bestyrelsen drøftede mailkommunikation, herunder 
om alle medlemmer skal svares og høres i alle 
spørgsmål. Hidtidig håndtering fortsættes, dog bør 
der anvendes ”Svar til alle” ved svar på mails, hvor 
alle bestyrelsesmedlemmer med. 
e) Hvordan støtter bestyrelsen bedst muligt de 

mange frivillige og aktive? 
Punktet var bredt formuleret men sat på i forhold til 
pkt. d) og en kodeks for indhold af mails. 
Bestyrelsen drøftede denne og var enige i at mails 
indeholder sagsforhold og at evt. personspørgsmål 
drøftes på bestyrelsesmøder. Der var i øvrigt 100% 
enighed i bestyrelsen om opbakning til det frivillige 
arbejde og at bestyrelsen skal gå forrest heri. 

 

Medlemsudvalg a) Status på tilmeldinger til tirsdag, onsdag og 
torsdag 

Pt. 20, 45 og 26 par henholdsvis. Der stiles mod 24 
par tirsdag evt. med supplement fra onsdag efter 
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 Dagsorden Referat Opfølgning 
den første kvalifikationsturnering. Onsdags 
målsætning er 50 par, med delmål på 46 hhv. 48 
par. Der stiles efter 28 par torsdag.  

b) Opdatering af Bridgecentralen.  

- Afventer BC3 opdatering og endelig 
medlemsopgørelse.  

 

c) Rekrutteringstiltag  

1200 brochurer er delt ud i Vestbyen, Ø-gade-
kvarteret, Kornblomstvej, Stolpedalskvarteret, 
m.m.  

Bestyrelsen roste Kim for initiativet og for hans 
og Vilhelms indsats. 

 

d) Festudvalg 40 års jubilæum. 

Intet nyt. Bliver formentlig først i efteråret 2019. 

 

Turneringsudvalg a) Turneringsledelse tirsdag og torsdag. 
- Vilhelm starter op tirsdag (har dog taget et 

forbehold i forhold til hele sæsonen). 
- Tommy fortsætter onsdag 
- Erik Christensen bliver ny spillende tu-leder 

torsdag. 

 

b) Turneringsprogram 
Laves af tu-lederne, når endeligt deltagertal 
foreligger. 

 

c) Kortlægning 
Rikke skriver til tu-lederne om, at de skal aflevere 
en opgørelse til Gitte, senest d. 31.8. til de første 
par gange. 

 

d) Oprydningslister 
Kim laver oprydningslister til torsdag. Vilhelm laver 
oprydningslister til tirsdag. 

 

e) Efterårets kreds- og forbundsturneringer 
a. Rekruttering 
b. Liste med opgaver til frivillige 

Rikke har lavet liste med opgaver, og mulighed 
for at melde sig til weekend-arrangementerne. 
Den publiceres efter finpudsning. Rikke har 
allerede en liste med 5-10 frivillige, men der er 
brug for flere. 
Frivillige kan deltage gratis i klubbens 
turneringer og inviteres endvidere med til 
medhjælper-festen i april 2019.  

 
 
 
Rikke 

IT a) Opdatering af Bridgecentralen til BC3 

Sker efter sommerhold d. 21.8. 
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 Dagsorden Referat Opfølgning 
b) Brugeradministration (Erik som ny tu-leder, 

Poul slettes, etc. 
Mogens sørger 
for opdatering 

c) Opdatering af hjemmeside.  

- Nye medlemmer skal tilføjes med 
navn/billede.  

- Opdatering af sider  (Kim har været siderne 
igennem, og rettet nogle til) 

 
 
Mogens 
lægger billeder 
op. 

d) Mobile Pay løsning - oplæg fra Ejnar! 

Den erhvervsmæssige MobilePay løsning vurderes 
at være for dyr. Vi fortsætter derfor som hidtil. 

 

Driftsudvalg a) Nøgleadministration  

Nøgle til Erik og inddragelse af nøgle fra Poul.  

Henning 

Økonomi 
a) Orientering om regnskabet og redegørelsen til 

PwC 

Eigil orienterede om sin dialog med PwC hidtil og 
den fremsendte dokumentation for afholdte 
udgifter.  

b) Honorering af Jes 

Jes skal honoreres som frivillig efter gældende 
skattemæssige regler. 

 
 
 
 
 
 
 
Eigil 

Undervisning  a) Undervisning tirsdag aften ved Jes 
 
Pt. er der tilmeldt 3 til undervisning. 

 

b) Undervisningstilbud 
a. (halv) undervisningsdag for 

onsdagsspillere, der ønsker at 
dygtiggøre sig 
Afventer fastlæggelse af dato! 

 
 
 
 
Kim 

c) Undervisning onsdag eftermiddag ved Jes 
Se pkt. a) ovenfor! 

 

Lejeaftaler a) Procedure for udlejning af huset til distriktet  

Den fremsendte procedure-forslag blev taget til 
efterretning. 

 

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

 

Evt. 1. Vores sølvpointturnering 
Martin Kolling Jensen bliver tu-leder 
24 par forventes fra Norge 

2. Kreds 4 turnering, 5.-6. januar 
Martin Kolling Jensen bliver tu-leder 
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