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Dagsorden 
 

Bestyrelsesmøde i BK Nord, tirsdag, den 12. marts 2019, kl. 16.30 – 18.30 

 
Til stede: Rikke Jørgensen, Henning Gerner Mikkelsen, Ejnar Hobolth, Keld Kjær, 

Mogens Mersholm, Albert Nielsen og Gitte Andersen. 
 
 
Referent:    Gitte Andersen / Henning Gerner Mikkelsen 

 Dagsorden Referat Opfølgning 
Godkendelse af referat  
fra 12.02.2019 

Referatet er godkendt og uploadet til hjemmesiden. 
Godkendt. 

 

Driftsudvalg A. Udeståender vedr. køkkenet – status 

Der er ikke flere udeståender. 

B. Lukning af huller til kælder – status 

Hullerne er lukket. Albert checker op. 

C. Nyt låsesystem i huset – status 

Ingen ny status. Udsat til næste møde. 

D. Opvaskemaskinen tørrer ikke ordentligt – status 

Lund Storkøkken har lavet eftersyn, og mener 
problemet skyldes, at maskinen ikke tømmes for 
vand og sien renses, hver gang den har været 
brugt. Rengøringen får denne opgave fremadrettet. 

E. Tilskud fra Aalborg Kommune til det nye køkken 

Vi modtager 11.000 i tilskud fra Aalborg Kommune. 

Keld 

 

Albert 

 

Keld 

 

Albert 

 
 
 
Mogens. 
 
 
 
 
 

Turneringsudvalg A. Kommende turneringer i huset. 

Åben par finalen er d.17.03.19. 12 par er tilmeldt. 

B. Evaluering af divisionsturneringerne i huset. 

Vi har modtaget ros fra DBF for afholdelsen. 

Rikke 

 

Rikke 
 

Medlemsudvalg A. Hjælperfest 26.04.19.  

a. Forslag til Indbydelse og deltagere fremsendt i 
bilag 

Udkast til invitation blev godkendt med mindre 
justeringer. Deltagertallet blev opdateret og Gitte 
checker op på enkelte mulige deltagere. 

b. Organisering 

Alle møder kl. 17.00 til bordopstilling, m.m. 
Henning bestiller mad. 

 
 
 
 
 
Gitte 
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 Dagsorden Referat Opfølgning 
B. Dato for jubilæumsfest /-turnering 

Jubilæumsfesten (40 år) bliver 28.09.2019. Der vil 
blive inviteret til brunch og derefter turnering. Om 
aftenen er der mulighed for, at de, der er 
interesserede, kan bestille mad, og spille yderligere 
bridge. 

Sidste lørdag i oktober vil der blive afholdt en 
guldpointsturnering, hvor nordmændene vanen tro 
er inviteret. 

C. Forslag om ”findeløn” fra Tommy (fremsendt i bilag) 

Bestyrelsen finder ikke en formalisering af findeløn 
for nye medlemmer hensigtsmæssig, men er indfor-
stået med, at medlemmer, der yder en indsats ved 
at skaffe nye medlemmer kan honoreres på pas-
sende vis, f.eks. med et par flasker vin. 

 
 
Albert 

IT A. Test-turneringer under åbne turneringer skal slettes 

Er slettet. 

B. Foto og data af Keld Kjær til hjemmeside 

Billede taget. Mogens opdaterer hjemmesiden. 

Mogens 
 
 
Mogens 

Økonomi 
A. Regnskab 2018 (bilag fremsendt) 

Ejnar gennemgik det og oplyste at revisionen ikke 
er tilendebragt endnu. Regnskabet skal 
underskrives ved næste bestyrelsesmøde. 

B. Status på økonomien for 2019. Er der behov for en 
budgetrevision i lyset af regnskab 2018? 

Der var små forslag til ændringer i budgetforslaget 
for 2019. 

C. Honorering af medlemmer for ekstraordinær 
indsats. (forslag fra Ejnar fremsendt som bilag) 

Bestyrelsens forslag skal med ud til indkaldelsen til 
generalforsamlingen. 

Ejnar 

 

 

 

Ejnar 

 
 
 
 
 
Gitte 

Andet A. Generalforsamling d. 3.5.2019 

• Den kommende bestyrelse? 
o Mogens genopstiller ikke. Keld, Albert og 

Henning er på valg. 
o Potentielle medlemmer til bestyrelsen? 

Alle 

Evt. A. Drøftelse af initiativer i.f.t. tirsdag næste år 
Blev ikke drøftet p.g.a. tidsmangel. 

 

Næste møde Næste møde er 23. april 2019  
 


