Dagsorden/ referat
Bestyrelsesmøde i BK Nord, tirsdag, den 23. april 2019, kl. 16.30 – 18.30
Til stede:

Rikke Jørgensen, Henning Gerner Mikkelsen, Ejnar Hobolth, Keld Kjær,
Mogens Mersholm og Gitte Andersen.

Afbud:

Albert Nielsen

Referent:

Gitte Andersen / Henning Gerner Mikkelsen

Dagsorden
Godkendelse af referat
fra 12.03. og 21.3.2019
Driftsudvalg

Referat
Referater er godkendt og uploadet til hjemmesiden.
Godkendt.
A. Lukning af huller til kælder – status

Opfølgning

Keld har lukket hullerne.
B. Nyt låsesystem i huset – status

Albert / Keld

Ingen ny status. Udsat til næste møde.
C. Opvaskemaskinen – rensning af sier, m.m.

Mogens

Rengøringen er informeret. Skal skrives ind i
opgavebeskrivelsen vedr. rengøring.
D. Ompolstring af lyslilla stole
Albert

Albert har indhentet et tilbud.
E. Parkeringsforhold ved Bomarkshus (mail fra Bo)
Mailen tages til efterretning, og der afventes
yderligere.
Turneringsudvalg

A. Sommerhold – status

Rikke

Der er pt. tilmeldt 6 hold.
Medlemsudvalg

A. Hjælperfest 26.04.19. - Status
Vi bliver 31 deltagere. Bestyrelsen møder kl. 17.00
til bordopstilling, m.m.. Gitte afhenter maden.
B. Jubilæumsfest /-turnering – invitationen
Invitationen er ikke sendt ud endnu, men blev
justeret lidt.
C. Mentor-ordning i næste sæson
Mentorerne skal naturligvis være dygtige og kunne
lære fra sig på pædagogisk vis. Man kan være
mentor for et par eller som makker til et talent.
Mentor-opgaven for et par vil bestå i minimum 1
formøde + deltagelse i 3 spilleaftener før og 3 efter
jul med efterfølgende evaluering af spil. Desuden
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Referat
skal mentor hjælpe med udfyldelse af systemkort
og bistå med oplæg til et systemkompendium.

Opfølgning

IT

A. Foto og data af Keld Kjær til hjemmeside

Mogens

Mogens opdaterer hjemmesiden straks.
Økonomi

A. Regnskab 2018 (bilag fremsendt)

Ejnar

Ejnar gennemgik det. Regnskabet blev
underskrevet på mødet
B. Opfølgning på Alberts kursus-regning fra DBF

Albert

Albert følger op så vi kan få kursusafgiften retur.
C. Ny Mesterpoint betaling (se bilag og referat fra
distriktets generalforsamling)
Bestyrelsen tager det til efterretning.
Andet

A. Beretning – bidrag hertil
Beretningen er under udarbejdelse.

Alle

B. Generalforsamling d. 3.5.2019
a. Mogens genopstiller ikke. Keld, Albert og
Henning er på valg. Keld og Albert
genopstiller for en 2-årig periode. Henning er
villig til genvalg for en 1-årig periode.
b. Bestyrelsen foreslår Kathrine Borregaard og
Torben Kleinschmidt som nye medlemmer.
Begge har givet tilsagn.
c. Vi skal have ny revisor, hvis Kathrine vælges
til bestyrelsen
d. Henning bestiller mad ved Bo.
C. Brev fra Aalborg Kommune om idrætsmøde 29.8.1.9.2019
Invitationen er modtaget, og det overvejes om vi
skal deltage.
Evt.
Næste møde
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Næste møde er 21. maj 2019 (før sommerhold)
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