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Dagsorden / Referat 
 

Bestyrelsesmøde i BK Nord, tirsdag, den 6. august 2019, kl. 16.30 – 18.45 
 
Til stede: Rikke Jørgensen, Henning Gerner Mikkelsen, Ejnar Hobolth, Keld Kjær, 

Albert Nielsen, Kathrine Borregaard, Gitte Andersen og Torben 
Kleinschmidt. 

 
Afbud:  Henning Gerner 
 
Referent:    Torben Kleinschmidt 

 Dagsorden Dagsordenspunkter / Referat skrevet i kursiv Opfølgning 
Godkendelse af referat  
fra sidste møde. 

Referatet er godkendt og uploadet til hjemmesiden. 
 

 

Generelt 
 

a. Invitationer til 40-års jubilæum m.v.  
Der skal udarbejdes en liste over dem der skal have 
en invitation. Jens Thomsen kontaktes for 
historiske/ældre kontakter, så alle relevante gæster 
inviteres direkte. Der lægges ligeledes en invitation 
på hjemmesiden. Skal borgmesteren inviteres? 
Fritidsforvaltning? Torben undersøger MENU og 
CafeMinisteriets brunchbuffet samt varm 
aftensmad. 

Kathrine 
tager fat i 
Jens 
Thomsen og 
HG. Torben 
tjekker pris 
på brunch 

 b. Årets bestyrelseskalender/-møder. 
UDSÆTTES til næste møde. 

 

Driftsudvalg a. Låsesystem.  

Der er modtaget 2 tilbud, som besluttes anskaffet til 
skabe. Nye låse til udvendige døre udsættes indtil 
videre. 

Albert / Keld 

b. Ombetrækning af stole. 

Albert har fået et par henvendelser, som vi lige 
afventer, Ny deadline bliver inden årets udgang. 
Ellers har vi et tilbud på ombetrækning af 63 stole, 
til ca. kr. 700,- pr stol. 

Albert 

c. Lys til P-plads ved Perikumvej 

Kelds forslag er at der opsættes 6 nye lamper, som 
vil løbe op i ca. 50.000,-. Det skal undersøges 
hvilken grundejerforeningen der råder over de 
arealer som vi gerne vil opsætte lamper. Det er 
BKNord der ønsker lys opsat, derfor er klubben 
også sponsor. 

Keld 

d. Afbryder på højttaler i lille spillelokale 

Keld tager sig af den opgave. 

Keld 

Turneringsudvalg c. Divisionsturneringer i huset Rikke 
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 Dagsorden Dagsordenspunkter / Referat skrevet i kursiv Opfølgning 
Fordeling afhænger direkte af tilmeldinger til 
divisionsrækkerne, så her følges op senere. Hvis vi 
er heldige får vi 2 turneringsdage. 

d. Distriktsturneringer i huset 

Vi har fået Distriktsmesterskab for klubhold, som 
afvikles 9. Februar 2020. Vi har ligeledes kreds 4 
weekend d. 4-5. Januar 2020, med Hilmar som TL 
og Kathrine som arrangør. 

Rikke 

e. Turneringer  

Guldpoint turnering Lørdag d. 26. Oktober 2019 kl. 
10-18. Invitation er udarbejdet og blev godkendt til 
udsendelse ved sæsonstart. 

i. tirsdag – op-/nedrykning i.f.t. hcp 

Rikke tager den med til Turneringsudvalget, 
men holdningen er uændret at det ikke er en 
sag for bestyrelsen, men udelukkende en sag 
for den enkelt TL. 

Rikke 

Medlemsudvalg a. Forberedelse af næste sæson (Tilmeldinger, 
Substitutlister, Oprydningslister, bridgemateriel, 
indkøb,m.m. 

UDSÆTTES til næste møde. 

Udsættes 

b. Mentorordning/talenter. 

3 par er flyttet alene pga denne ordning. Flere par 
er på vej ind i ordningen. Succes må man sige! 

Rikke 
 

c. Undervisningstilbud næste år. 

i. Dennis Bilde? 

Rikke og Dennis skriver lidt sammen på email, men 
Rikke har brug for input til indhold samt varighed. 
Målgruppen er den almindelige klubspiller som har 
lyst til at tage brigden et skridt videre. Arrangement 
tænkes som 10-18 på en lørdag eller søndag. 

Rikke 

Markedsføring/ 
lejeaftaler 

a. Statusmøde med Aalborg Bridgeklubs nye 
bestyrelse 

UDSÆTTES til næste møde. 

Udsættes 
 

b. Udlejning til distriktets aktiviteter 

UDSÆTTES til næste møde. 

Udsættes 

c. Lejeaftaler fornyelse 

UDSÆTTES til næste møde. 

Udsættes 

Økonomi a. Ansøgning om lokaletilskud og medlemstilskud Ejnar 
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 Dagsorden Dagsordenspunkter / Referat skrevet i kursiv Opfølgning 
Der er søgt medlemstilskud til de 2 
ungdomsspillere, som er bevilget(800 Dkr). 
Lokaletilskud er søgt men endnu ikke bevilget. 

b. Status på økonomien 

Kasseren udtaler at der er styr på tallene, og helt ro 
på.  

Ejnar 

  

  

IT a. Opdatering af hjemmeside. 

Ejnar finder tidligere kommunikation med forbundet, 
hvor man har diskuteret en central løsning for 
online tilmeldinger til turneringer placeret hos DBF. 

Vi skal have drøftet scenarier for at flytte til et 
professionelt webhotel, hvor backup, opdateringer, 
sikkerhed og drifts oppetid alt sammen hæves et 
niveau, og hvor der bliver mulighed for fremadrettet 
at tilkøbe features som f.eks. onlinetilmelding mm. 

Hvis historik skal publiceres på nuværende 
hjemmeside, så skal der købes noget konsulenttid, 
da den tidligere hjemmeside var kodet i et andet 
program end nuværende wordpress løsning. 

Nuværende løsning trænger til at blive opdateret, 
både database og wordpress version. 

Torben skal mødes med Mogens Mersholm igen for 
at få overdraget klubbens domænenavn. Dette er 
knyttet til personlig Nem-ID, så det kræver begges 
tilstedeværelse. 

Torben 

Evt. Der har været vandskade pga utæt afløbsrør fra 
altanerne over klublokalet. Albert og Keld er på 
sagen. 

 

Næste møde Næste møde er tirsdag d. 20. August ??? kl. 16.30.  
Torben, Albert, Rikke og Gitte holder ferie til d. 2. 
September 2019. 

 

 


