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1 Bestyrelsens overordnede/generelle arbejde i 2003-2004 

1.1 Sammensætning og konstituering i sæsonen 
Bestyrelsen har i sæsonen 2003–2004 bestået af 7 medlemmer: 

- 5 gengangere (Jens Thomsen, Allan Amstrup, Albert Nielsen, Ole Marcus og Hen-
ning Gerner Mikkelsen) 

- 2 nye (Kirsten Mikkelsen og Lars Fogh) 
Bestyrelsen konstituerede sig hurtigt umiddelbart efter generalforsamlingen således, at Kirsten blev 
formand for driftsudvalget og Lars for markedsføringsudvalget. Herudover fortsatte Ole med med-
lemsudvalget, Allan med turneringsudvalget, Jens som kasserer og Albert som vores kontaktperson i 
Bomarkshus' bestyrelse. Vi har ikke kunnet besætte sekretærposten, så den har Allan og Henning va-
retaget i forening. 

1.2 Kick-off møde 
 
Én af vores første opgaver var at udmønte vores organisationsplan og få engageret, de medlemmer 
som i spørgeskema-undersøgelsen i april 2003 havde sagt ja til at give en hånd med i det praktiske 
arbejde. Vi indkaldte derfor til et kick-off på den nye sæson allerede d. 11. juni 2003 og her mødte ca. 
25 medlemmer op, hvilket vi var meget tilfredse med. Her præsenterede vi bestyrelsen, organisati-
onsplanen, resultaterne af medlemsundersøgelsen, bestyrelsens fokusområder for 2003-04, og der 
var efterfølgende lejlighed til at besætte de enkelte udvalg og få drøftet årets opgaver. 

1.3 Samarbejdet med Aalborg Bridgeklub 
 
Bestyrelsen tog i efteråret 2003 kontakt til Aalborg Bridgeklub for at drøfte mulige samarbejdsrelatio-
ner. Som vi har omtalt i klubbens seneste nyhedsbrev har det nu ført til en række konkrete samarbej-
der, bl.a. den store fælles turnering i november, og fælles sommerturnering i Bridgehuset. Desuden 
arbejdes der pt. på en mere formel samarbejdsaftale, der også skal omfatte uddannelse- og rekrutte-
ring, ungdomsarbejdet og ikke mindst at skabe fundamentet for et Bridgehus der kan rumme begge 
klubber. 

1.4 Spørgeskemaundersøgelsen, april 2004 
 
Bestyrelsen har her i april gennemført en spørgeskemaundersøgelse, som godt 70% af spillerne be-
svarede. Den viste  

o meget stor tilslutning til fortsat medlemskab,  
o et fortsat stort ønske om ekstra uddannelse, især onsdagsholdet bakker op og med stor til-

fredshed. 
o 26 sagde Ja til et give en hånd med i det organisatoriske arbejde – et fald på 5 fra sidste år. 

17 sagde Ja til at deltage i et udvalg/lejlighedsvist, et fald på 2.  
o 1 medlem udover nuv. bestyrelsesmedlemmer sagde Ja til at deltage i bestyrelsen, men trak 

det så senere tilbage igen.  
o De gennemsnitligt dårligste karaktèrer for tirsdags-, onsdags- og torsdagsspillerne samlet set 

på 3,47 for pausernes længde, 3,74 for kontingentet størrelse og 3,85 på aftenens længde.  
o torsdagsspillerne ligger i år lavest med en gns. score på 4,07, dernæst tirsdag med 4,14 og 

onsdag højest med 4,18. 
o De største stigninger er konstateret på onsdagsholdet. F.eks. er vurderingen af kontingentets 

størrelse steget fra 2,55 til 3,63, og vurderingen af information fra bestyrelsen er steget fra 
3,45 til 4,24. 

o Omvendt er det største fald sket for torsdagsklubbben i vurderingen af pausernes længde, 
nemlig fra 3,66 til 3,12. 
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Set i forhold til sidste år er der sket en markant forbedring og det glæder naturligvis bestyrelsen. Vo-
res mål var genemsnitskarakterer over 4 og totalt set er vi på 4,13. På de 15 målepunkter er de 9 vur-
deret til en gennemsnitkarakter over 4, sidste år var det kun 7. Det må være målet for den kommende 
sæson, at vi kommer over gennemsnitskaraktèrer på 4 næsten alle målepunkter. 
 
Stigningen for onsdagsholdets vedkommende skal også tilskrives en stor indsats af Lis Hedehus og 
Ib Vestergaard, som har været turneringsledere, m.m. for onsdagsholdet. Jeg vil gerne på bestyrel-
sens vegne takke Lis og Ib for at have lagt megen tid og engagement i dette måske ikke altid lette job.  
 
Resultaterne vil blive lagt ud på nettet. 
 
Jeg vil gerne sige tak til medlemmerne for tilbagemeldingerne og de mange kommentarer. Jeg synes 
resultaterne generelt set er meget tilfredsstillende, men de giver også en pejling på, hvor der skal fo-
kuseres (yderligere) i den kommende sæson.  
  
2 Turneringsudvalget 
 
Turneringsudvalget har i år bestået af flere klubmedlemmer, med Allan Amstrup som formand. 
 
Sæsonen 2003/2004 har været et særdeles flot år med mange flotte resultater. Disse er omtalt i sid-
ste nyhedsbrev og skal derfor ikke omtales nærmere her. 
 
I sommeren 2003 havde vi igen vores sommerholdturnering og det blev igen en succes med hele 16 
tilmeldte hold, som spillede i 3 rækker. Igen i år afvikler vi sommerholdturnering, og vi håber på lige 
så stor tilslutning. 
 
BK Nord har også afholdt sølvpointturnering (Limfjordsturneringen) hvor det var glædeligt at se at vi 
blev 24 par, ganske vist de fleste fra vores egen klub.  Tak til klubbens medlemmer for den store op-
bakning til turneringen. 
 
På klubaftenerne har vi i år været i alt 164 spillere fordelt med 68 på tirsdag, 48 onsdag og 48 tors-
dag. Hertil kommer 8 spillere på indslusning onsdag. Med så mange spillere og så mange aftener har 
det været nødvendigt at nedsætte klubaftenudvalg, til at stå for gennemførelsen. Fra bestyrelsen skal 
der lyde en stor tak til Jesper Bennike og Pernille Nielsen, som desværre har forladt klubben p.g.a. 
jobskifte, Lis Hedehus og Ib Vestergaard, Kristian Tylvad, Jens Peter Pedersen og Hans Clemmen-
sen for at have deltaget i dette arbejde. 
 
Det er bestyrelsens indtryk, at spilleaftenerne generelt har forløbet godt i den indeværende sæson. 
Når det er sagt, er vi dog i bestyrelsen også opmærksom på, at der især for tirsdags- og torsdagshol-
dene er problemer omkring spilleaftenens længde og pausernes længde. Flere kommenterer endvide-
re rygereglerne for torsdagsholdet, bl.a. at reglementet ikke overholdes. 
 
Der er i årets løb indkøbt en ny kortblandemaskine, således at vi nu har 2. Mogens Hyldig har med 
teknisk snilde repareret den gamle maskine og tillige påtaget sig vedligeholdelsen af dem.  
 
BK Nord Klubmestre for par er i år ikke afgjort endnu, men for hold blev det H.C. Graversen, Poul 
Clemmensen, Morten Jepsen og Jens Peter Pedersen. 
 
Alle øvrige resultater, opnået af Nord spillere, kan ses på vores hjemmeside (under historie) 
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3 Medlemsudvalget 
 
Medlemsudvalget har i den forgangne sæson bestået af Ole Marcus som formand, samt Jes Bank, 
Bodil Rysgaard og Steen Schubert . 
 
Medlemsudvalget har som udsendt 3 nyhedsbreve. Vi havde ved årets start som mål at udsende 4 på 
en sæson, men det nåede vi altså ikke. Det er dog bedre end de 2 vi nåede sidste år. Nyhedsbrevene 
skal fortsat gerne være opstarten på et egentligt medlemsblad, men det kræver mange flere kræfter. 
 
Rekrutteringen af nye medlemmer gik efter en ihærdig indsats ved årets start særdeles godt. Vi 
mangler dog stadig juniorer, og dermed også et nødvendigt bidrag til for fortsat at kunne præge udvik-
lingen i elite-bridgen i de kommende år.  
 
I sommeren 2003 tilbød vi under Aalborg Kommunes Aktiv Sommer 11 – 16 årige at lære at spille 
bridge i den første uge af sommerferien. Kun 4 tilmeldte sig, og kurset måtte derfor aflyses.  
 
Vi havde i efteråret undervisning på både Bridgevejen 1 og 2. I foråret var der ikke desværre tilslut-
ning nok til at gennemføre Bridgevejen 1. Til gengæld havde vi 16 deltagere på Bridgevejen 2, samt 8 
spillere på ”indslusning”. En stor tak til Jes Bank og Allan Amstrup, som begge er meget afholdte in-
struktører. 
 
Vi har desuden om noget nyt gennemført undervisning ½ time før "kampstart" tirsdag og onsdag, 1 
gang om måneden. Jes har stået for undervisningen onsdag og Michael Ankersen for den om tirsda-
gen. Der er kommet mange gode tilbagemeldinger og der er fortsat stor opbakning til at fortsætte un-
dervisningen i den kommende sæson. 
 
4 Markedsføringsudvalget 
 
Markedsføringsudvalget har bestået af Lars Fogh, Edgar Christensen, Henning Gerner Mikkelsen, Al-
bert Nielsen, Leif Rasmussen. Leif’s ansvar/rolle består i hjemmesidens vedligeholdelse/udvikling. 
 
Udvalget har udover løbende udbygning og vedligehold af hjemmesiden , i det forløbne år specielt 
koncentreret sig om udarbejdelse af et egentligt sponsorkoncept og om indgåelse af aftaler i henhold 
hertil.  
 
Konceptet foreligger i endelig udgave per august 2003, hvori vi opererer med salg til henholdsvis en 
hoved-sponsor og bi-sponsorer og dertil hørende reklamerettigheder, m.m. 
 
Det lykkedes hen over efteråret og endeligt den 2 oktober at indgå klubbens første aftale med 
Bryggerigruppen A/S som bi-sponsor. Aftalen løber 2 år og klubben har forpligtet sig til forhandling 
af Bryggerigruppens A/S produkter i kantinen og delvist i præmier – til favørpriser - sammen med 
reklamer i klubben og navngivne turneringer, mod en aftalt årlig sum på kr. 15.000,-. 
 
Udgifter til reklamer mv. betales direkte af sponsor så summen går netto i klubkassen. Vores nye bi-
sponsor blev i øvrigt præsenteret/præsenterede sig selv som optakt til en julefrokosten i december - 
med stor succes for alle parter. 
 
Efterfølgende har vi forsøgt at få Spar Nord Bank som hoved- eller bi-sponsor men fået afslag, og det 
er foreløbig ikke lykkedes at få andre sponsorer til at bide på. 
 
Som opfølgning på sidste års arbejde fik vi  i august hul igennem til Nordjyske Stiftstidende som 
resulterede i en artikel om Bridgeklub Nord den 26 august. Planen er at få endnu en artikel i 
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Nordjyske i august - i forbindelse med vort 25 års jubilæum og om udviklingen af samarbejdet med 
Aalborg Bridgeklub mm. 
 
Sideløbende hermed arbejdes der med tilretning af klubbens udlejnings- og prispolitik for lokalerne, 
så en optimal udnyttelse kan opnås. 
 
5 Driftsudvalget 
 
Driftsudvalget har i den forgange sæson bestået af, Annette Mejlholm, Lillian Kristensen, Albert Niel-
sen, Mogens Hyldig, Ove Bent Jensen, Michael Ankersen og med Kirsten Mikkelsen som formand.  
Annette Bjørn Jensen har bistået med indkøb af rengøringsartikler. Claus Johansen har stået for ind-
køb, opfyldning og afregning af sodavand og øl 
 
Udvalget har primært taget sig af de løbende praktiske opgaver i huset, men også kontakten til Bo-
markshus’ bestyrelse.  
 
Indkøbsopgaverne er blevet godt organiseret og fordelt blandt udvalgets medlemmer, og der er end-
videre gennemført en række nye tiltag i årets løb. Bl.a. er der blevet ryddet op i kælderen og i ekstra-
rummet, og klubbens inventar er blevet registreret og talt op. Den største opgave har været malingen 
af facaden.  
 
Der er dog stadig mange arbejdskrævende opgaver, der trænger sig på for det kommende år, bl.a. 
maling af al træværk udvendigt og maling af loftsplader, og spørgeskemaundersøgelsen har også pe-
get på nogle områder, der kræver nærmere opmærksomhed.  
 
Driftsudvalget har forgæves annonceret efter frivillig arbejdskraft, der kunne afse nogle timer til at give 
en hånd med. Arbejdet er derfor ikke gået helt så hurtigt, som udvalget gerne havde set, men måske 
lykkes det næste sæson at lokke nogle væk fra bridgebordet nogle timer. 
 
6 Visionsudvalget 
 
Bestyrelsen har i årets løb fungeret som visionsudvalg, men udover samarbejdet med Aalborg 
Bridgeklub har der ikke været kræfter til at starte udvalget op.  
 
7 Det kommende år 
 
Den kommende bestyrelse skal naturligvis selv prioritere opgaverne, men en del er dog allerede givet 
på forhånd, bl.a. via spørgeskemaundersøgelsen. 
 
Desuden har vi jo i år 25-års jubilæum, og det skal naturligvis markeres på behørig vis, og det kom-
mer givet også til at kræve en særlig indsats, som jeg håber alle vil bakke op om og være med til at 
præge. 
 

8 Afslutning 
 
Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle i klubben, som har givet en hånd med for at få klubben til at køre 
rundt, og være et godt sted at være uanset om man spiller på højt plan, hyggeplan eller man lige er 
startet med uddannelse.  
 
En særlig tak til bestyrelsen for godt og ihærdigt arbejde, samt for et positivt og udbytterigt samarbej-
de. En særlig tak til Albert og Lars, som ikke har ønsket genvalg, men så glæder det mig, at de fortsat 
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vil deltage i udvalgsarbejdet. Albert vil fortsat varetage kontakten til Bomarkshus og Lars har sagt ja til 
at undersøge mulighederne for en udvidelse af Bridgehuset.  
 
Med ønsket til alle om en ny god sæson i BK Nord!  
 
 
Henning Gerner Mikkelsen, formand 
Bestyrelsen for BK Nord 


