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Bestyrelsens overordnede/generelle arbejde i 2018-2019

1.1

Sammensætning og konstituering i sæsonen

Bestyrelsen har i sæsonen 2018–2019 bestået af de 7 medlemmer. Nyvalgt til bestyrelsen sidste år blev Kim Nielsen (1 år) og
Ejnar Hobolth, mens Rikke Jørgensen, Mogens Mersholm, Gitte Andersen, Albert Nielsen og Henning Gerner Mikkelsen fortsatte.
Bestyrelsen konstituerede sig med Henning som formand, Rikke som ansvarlig for turneringer, Kim med ansvar for medlemsrekruttering og uddannelse, Gitte som sekretær, Ejnar som kasserer, Albert som ansvarlig for vedligeholdelsesopgaver på
bygning og inventar samt Mogens med ansvaret for IT og hjemmeside. Kim valgte dog at trække sig tidligt fra bestyrelsesarbejdet, og da Kirsten Mikkelsen, som suppleant, gerne ville stå over, supplerede bestyrelsen sig med Keld Kjær, der sammen
med Albert har taget sig af husets driftsopgaver.
Associerede medlemmer af bestyrelsen har i år været Bo Blach, som medlem i bestyrelsen for Ejerforeningen Bomarkshus, og
som hidtil Kristian Tylvad med det overordnede ansvaret for vores IT. Bestyrelsen siger tak for deres indsats.

1.2

Bomarkshus

Vores forhold til bestyrelsen i Bomarkshus er som tidligere omtalt fortsat præget af en del udfordringer. Det gælder især parkeringsforholdene, vores adgangs- og tilkørselsforhold samt gentagne vandskader på vore lofter / gulvtæpper.
Bestyrelsens formand og næstformand gav dog akut og passende hjælp med hurtig tilkald af Skadesservice og forsikringsselskabet, da vi fik den store vand-/kloakskade i begyndelsen af sæsonen.
På den seneste generalforsamling har bestyrelsens formand og næstformand trukket sig. Vi håber, det vil fremme den fremtidige dialog, men der er fortsat overvejelser om at indføre parkeringsbegrænsninger for bridgehusets brugere.

1.3

IT og GDPR

Vi har i år købt ny server og opdateret IT-sikkerheden. Desuden har vi købt et par aflåselige skabe, hvor vi kan låse lagte kort
ind, og vi forventer at låse døren til kontoret, så kun autoriserede personer har adgang til vores IT og til lagte kort.
Hjemmesiden er vedligeholdt og løbende ajourført. Resultatformidlingen sker via den nye version af Bridgecentralen og vi
har skullet vænne os til den lidt mere komplicerede måde at se resultater, kortfordelinger, hvad der er spillet, m.m.

1.4

Divisionsturneringer

Efter en målrettet indsats og dialog med forbundet, lykkedes det Rikke at få en aftale på 4 divisions-weekender i sæsonen.
Da planen blev offentlig gav den imidlertid ved nogle divisionsspillere anledning til en del indsigelser, og forbundet og turneringsudvalget måtte desværre reducere aftalen til 2 divisionsweekender.
Efter en konstruktiv dialog med forbundet fandt vi en for begge parter tilfredsstillende løsning, der indebar en kompensation
for det indtjeningstab, som aflysningerne medførte.

1.5

Ekstern revision

Vi har af Aalborg Kommune i kraft af vort lokaletilskud været udtaget til ekstern revision, der blev gennemført af revisionsselskabet PWC. PWC havde ingen kommentarer til vores regnskaber.

2

Turneringsudvalget

2.1

Årets par mesterskaber og holdturneringer
1.
2.
3.
4.
5.

Ved EM for U16 vandt Aron og Daniel Tylvad sølv
Ved Nordisk mesterskab for U21 vandt Daniel Tylvad ligeledes sølv
Ved DM for U16 vandt Aron og Daniel Tylvad guld
Ved begynder DM klarede Mette Søndergaard og Jette Skole sig fortrinligt ved på landsplan at blive nr. 3.
Ved DM i Svendborg vandt Annette Bjørn og Helle Skov DM for damepar.
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6.

Team Pharmaservice med HC Graversen vandt sølv i 1. division. 2. divisionsholdet, Team Vepidan med Tylvad, Jepsen, Klug og Madsen blev nr. 5, og vores 2 hold (Svend Brassø og Jens Thomsen) i 3. division blev hhv. nr. 5 og 6.
I Kreds 4’s holdturneringer har det været en sæson med blandede resultater. Fra mellemrækken rykker Ole Marcus’
hold ned, mens Melanie Tylvads hold rykker op fra Kval.Nord.
Ved de nordjyske distriktsfinaler i åben par, mix-par, damepar og senior-par var der BK Nord spillere med på / blandt
de øverste pladser. Desuden vandt BK Nord klubholds-finalen og deltager derfor i DM for klubhold.

7.
8.

Alle øvrige resultater, opnået af Nord spillere, kan ses på vores egen hjemmeside eller ved distrikt, kreds eller forbund.

2.2

BK Nord’s egne turneringer

BK Nord afholdt i oktober 2018 den årlige åbne sølvpoint-turnering bl.a. med deltagelse af ca. 30 spillere fra Norge.
Årets turneringsaftener planlægges og tilrettelægges af turneringsudvalgene, der har bestået af
1.
2.
3.

Tirsdag: Vilhelm Christiansen (tu-leder) og Rikke Jørgensen
Onsdag: Tommy Andersen (tu-leder)
Torsdag: Erik Christensen (tu-leder), Kristian Tylvad og Rikke Jørgensen

Det er bestyrelsens indtryk, at klubbens spilleaftener generelt har forløbet tilfredsstillende, men der har dog på nogle spilleaftener været udfordringer med turneringstilrettelæggelsen.
Vi har været i alt 184 spillere fordelt med 40 tirsdag, 92 onsdag og 52 torsdag. Vi har igen i år oplevet vigende tilslutning til
tirsdag og torsdag, mens onsdag aften fortsat er en stor succes, takket være en fortrinlig indsats af Tommy Andersen, og med
god rekruttering fra Jes Banks 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:

Tirsdag

Par
Melanie og Kristian Tylvad

Onsdag
Torsdag

Ejnar Hobolth – Ole Svendsen
Andreas Marquardsen – Ivar de Hoogt
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Hold
Daniel og Aron Tylvad
Melanie og Kristian Tylvad
Spiller ikke hold-turnering
Poul Clemmensen - Martin Kolling Jensen
Morten Jepsen - Kristian Tylvad

Medlemsaktiviteter, herunder undervisning, m.m.
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.
Vi tilbød i begyndelsen af sæsonen, at onsdags- og torsdagsspillere kunne spille enkelte turneringer tirsdag uden beregning,
men der har ikke været nogen interesse for at benytte sig af muligheden. Bestyrelsen har for den kommende sæson foreslået, at det bliver gratis at have tirsdag som 2. spilledag, ligesom der foreslås indført en mentorordning for udvalgte medlemmer med interesse for og talent til at blive turneringsspillere.
Vi har endvidere ultimo april haft en hyggelig og fornøjelig medhjælperfest, hvor alle der i løbet af året havde givet en hånd
med i husets drift og vedligeholdelse var inviteret. Vi havde inviteret ca. 50 og blev 31 deltagere.
Aalborg Kommune hyldede sine mestre i marts, og BK Nord stillede med sine DM-mestre i damepar, Helle og Annette, samt
med Aron og Daniel Tylvad som DM-mestre i U16 og sølvvindere ved EM for U16.

3.2

Spillekort udlejning

Tommy har igen i år stået for salg af spille-kort til medlemmer og tillige færdig-blandede kort, inkl. spil-statistik.
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3.3

Undervisning

Jes og Tommy har med stor succes afholdt et kursus i grundsystemet med deltagelse af 64 spillere, primært fra onsdag.
Begynder-undervisningen er i denne sæson flyttet til tirsdag aften, fordi onsdag aften så ud til at give så stor søgning, at det
lille spillelokale måtte tages i brug. Desuden så bestyrelsen en mulighed i, at undervisningen kunne føre til udvidet rekruttering til tirsdagsklubben, selvom de fleste kursister fortsat må forventes at blive sluset ind i klubben via onsdag aften.
Jes Bank har haft 18 kursister gennem kurset, og de har de sidste gange i april haft mulighed for at spille med tirsdag aften
med pæne resultater.

4
4.1

Markedsføring af klubben, udlejning af huset, sponsorater
Markedsføring og sponsorering

Vores markedsføring er som i tidligere sæsoner stort set begrænset til det, der sker via vores hjemmeside. Vi er fortsat ikke
dygtige / ivrige nok til at fortælle pressen om bridgen og vore medlemmers resultater.
På sponsor-arbejdet har vi indgået en aftale med OK, hvor vi får 5-15 øre pr. liter brændstof afhængig af det antal aftaler
medlemmet indgår med OK. 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.
Vi håber disse aftaler kan være til gensidig glæde for såvel det enkelte medlem, klubben og vore sponsorer.

4.2

Udlejning

Vi lejer fortsat ud til 3 damebridgeklubber tirsdag og torsdag eftermiddag, til en herrebridgeklub tirsdag eftermiddag samt til
Aalborg Bridgeklub hele mandagen. Desuden har vi i år indgået en ny aftale med den nystiftede Bridgeklubben Limfjorden,
der spiller onsdag eftermiddag.

5

Husets drift

Driftsopgaverne i huset er fordelt på flere bestyrelsesmedlemmer samt en række frivillige.
Udover en række mindre reparationer og forbedringer har den største og mest omfattende opgave været opbygning af et nyt
køkken efter vand-/kloakskaden primo september 2018. Denne opgave har trukket store veksler på flere af bestyrelsens
medlemmer, og uden enestående hjælp fra Keld Kjær var opgaven ikke blevet gennemført. Desuden en stor tak til Morten
Christensen og Finn Thomsen, der hjalp til med samlingen af de nye køkkenskabe. Skaden gav os en ekstra udgift til køb af
nyt køkken på ca. 35.000 kr., men vi har efter regnskabsårets afslutning fået et tilskud fra Aalborg Kommune på 11.000 kr.
Desuden har vi købt stole, whiteboards og skabe på auktion ved Deloitte. Også her gav en række frivillige en hånd med ved
transporten. Endelig har vi igangsat et arbejde med et nyt låsesystem til klubben med adgang via låsebrik eller kort.

6

Det kommende år

Den kommende bestyrelse skal naturligvis selv prioritere opgaverne, men nogle er dog allerede givet på forhånd. Vi skal
f.eks. have organiseret vores 40-års jubilæum med reception og turneringer, vi skal have ompolstret gamle stole med slidt
betræk, og vi skal have udmøntet den mentorordning, som bestyrelsen har foreslået.

7 Afslutning
Til slut vil jeg gerne rette en tak til Mogens Mersholm, der har været i bestyrelsen i 4 år, men som ikke ønsker genvalg. Mogens har især taget sig af IT og den nye hjemmeside, men også i nogle år hjulpet til ved turneringer og med nogle driftsopgaver. Jeg vil også gerne takke dig for, at du har tilbudt din hjælp med at få et nyt bestyrelsesmedlem ind i opgaverne med
hjemmesiden.
Endelig vil jeg gerne 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, samt et ønske til jer alle om en ny god sæson i BK Nord!
På bestyrelsens vegne
Henning Gerner Mikkelsen, formand
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