
 
Forslag 1: 
 
Bestyrelsen foreslår, at medlemmer af BK Nord, herunder bestyrelsesmedlemmer, der har ydet en 
stor/særlig indsats til gavn for BK Nord kan søge bestyrelsen om godtgørelse af 

• telefon og internetudgifter. Maksimalt kan der søges om statens takst for skattefri godtgørelse af 
frivillige. Taksten var 2.400,- i 2019 

og/eller 

• administrationsudgifter. Maksimalt kan der søges om statens takst for skattefri godtgørelse af 
frivillige. Taksten var 1.450,- i 2019 

Kort begrundet ansøgning sendes til bestyrelsen. Hvis ansøgeren er bestyrelsesmedlem, er det alene den 
øvrige bestyrelse, der behandler ansøgningen. 
 

Forslag 2: 
 
Kim Nielsen foreslår, at der i §2 i klubreglerne tilføjes: 
 
 
”Fuldt kontingent giver ret til at spille i alle BK Nord´s normale spilledage uden ekstra betaling.” 
 
Forslag 3: 
 
Kim Nielsen foreslår, at der i §2 i klubreglerne tilføjes: 
 
 
” Ved fuldt medlemskab er det er muligt, at tilmelde sig til enkelte turneringer de forskellige spilledage. 
Tilmelding senest 14 dage før start af den valgte turnering. Ved holdturneringer kan der dog gives afslag på 
deltagelse, hvis det resulterer i et ulige antal hold.” 
 
 
Forslag 4: 
 

Kim Nielsen foreslår, at der i §2 i klubreglerne tilføjes: 
 

Planlægning af spilleprogram torsdag skal indeholde mindst en turnering, hvor alle møder alle. 

Kriterier for op- og nedrykning om torsdagen er, at par/hold, som har spillet sig til nedrykning, skal rykke 

ned. Undtagelse er, hvis ingen fra B-rækken ønsker at rykke op.  

 

Par/Hold udefra som træder til for at hjælpe med at få turneringerne til at forløbe bedst mulig, kan ikke 

starte i A-rækken.  

  



 
 

Forslag 5: 
 
Tommy Andersen foreslår vedr. enkeltsubstitut-regulering onsdag aften: 
 
Hvis enkeltsubstituttens handicap er 10 bedre end rækkens gennemsnit reguleres ned til 50% i henhold til 

liste ”Score for par med enkeltsubstitutter” 

Tommy Andersen vil gerne have forslaget til afstemning. 

 

Forslag 6: 

Tommy Andersen foreslår: 

”BK Nord bedes indføre mulighed for indbetaling via MobilePay af varekøb og betaling af kontingent m.m. 

alle indbetalinger tillægges kr. 1,00 til dækning af mobilepay-gebyr.” 

Tommy Andersen vil gerne have forslaget til afstemning. 

 

 

 

 
 


