
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Beretning  
 

for  
 

sæsonen 2004-2005 
 
 
 
 
 
Indholdsfortegnelse 
 
1 Bestyrelsens overordnede/generelle arbejde i 2004-2005........................................................ 2 

1.1 Sammensætning og konstituering i sæsonen ................................................................... 2 
1.2 25 års jubilæet .................................................................................................................. 2 
1.3 Samarbejdet med Aalborg Bridgeklub............................................................................... 2 
1.4 Spørgeskemaundersøgelsen, marts-april 2005................................................................. 2 

2 Turneringsudvalget .................................................................................................................. 3 
3 Medlemsudvalget..................................................................................................................... 4 
4 Markedsføringsudvalget........................................................................................................... 4 
5 Driftsudvalget........................................................................................................................... 5 
6 Visionsudvalget........................................................................................................................ 5 
7 Det kommende år .................................................................................................................... 5 
8 Afslutning................................................................................................................................. 6 
 
 
 
 
29. april 2005



 

29. april 2005 Generalforsamling 2005 Side 2 af 6 
 Formandens beretning 

1 Bestyrelsens overordnede/generelle arbejde i 2004-2005 

1.1 Sammensætning og konstituering i sæsonen 
Bestyrelsen har i sæsonen 2004–2005 bestået af 6 medlemmer: 

- 5 gengangere (Jens Thomsen, Allan Amstrup, Kirsten Mikkelsen, Ole Marcus og 
Henning Gerner Mikkelsen) 

- 1 ny (Vibeke Hansted, der fra september afløste Niels Peter Ørbæk Henriksen, der 
ellers blev indvalgt i bestyrelsen ved sidste generalforsamling) 

Bestyrelsen konstituerede sig hurtigt umiddelbart efter generalforsamlingen således, at de tidligere 
bestyrelsesmedlemmer fortsatte i deres funktioner, mens Vibeke Hansted overtog det vakante sekre-
tær-job. Albert Nielsen, der gik ud af bestyrelsen fortsatte som vores kontaktperson i Bomarkshus' 
bestyrelse.  
Vi har ikke kunnet besætte posterne til markedsføringsudvalget og visionsudvalget, så dem har besty-
relsen varetaget i forening. 

1.2 25 års jubilæet  
Sæsonens primære aktivitet var gennemførsel af vores jubilæum. Til lejligheden var nedsat et udvalg 
med Hans Clemmensen, Grethe Krøjgaard og Mogens Hyldig, bistået af bestyrelsen med Jens 
Thomsen, Kirsten Mikkelsen og Henning Gerner Mikkelsen. Jubilæet blev som bekendt afviklet over 2 
weekender dels med en reception, en mindre bridgeturnering og en jubilæumsfest i huset i den ene 
weekend dels en guldpoint-jubilæumsturnering i Skalborggaardhallen arrangeret sammen med Aal-
borg Bridgeklub i den efterfølgende weekend. Jubilæumsturneringen blev tilrettelagt af et udvalg med 
Leif Molbech som tu-leder, Tonny Hessel, Martin Hilmer, Allan Amstrup samt Per Frost og Hans Jør-
gen Ravn fra Aalborg Bridgeklub, og med stor praktisk opbakning fra Aalborg Bridgeklubs øvrige be-
styrelse. 
 
De 2 aktiviteter forløb som planlagt. Dog var der en overraskelse, i det mindste for én person, nemlig 
vores gode mangeårige kasserer Jens Thomsen, som fortjent blev udnævnt til klubbens første æres-
medlem. Jens har gjort et kæmpe stykke arbejde for klubbens etablering og har en meget stor andel i 
at vi i dag har et dejligt bridgehus.  

1.3 Samarbejdet med Aalborg Bridgeklub 
I min beretning fra sidste år gjorde jeg opmærksom på det igangsatte samarbejde med Aalborg Brid-
geklub. Samarbejdet er i indeværende sæson kronet med en lejeaftale, således at Aalborg Bridgeklub 
fra januar 2005 har mandag eftermiddag og aften i Aalborg Bridgehus. Lejeaftalen indbringer 48.000,- 
kr. årligt til husets drift og klubbens videre udvikling. 
 
De 2 klubber har endvidere etableret en fælles konto, hvor indtægter for fælles afholdelse af turnerin-
ger er indgået. Saldoen på kontoen er fortsat beskeden, men dens formål skal være at bidrage til ak-
tiviteter af fælles interesse. 
 
Således har kontoen bidraget til etablering af belysning på forpladsen, et ønske, som vi har haft i flere 
år, og som vi nu endelig fik gennemført i januar/februar 2005. Desuden lykkedes det os at få Aalborg 
Kommune til at støtte projektet med 75% af udgiften, således at projektet blev udgiftsneutralt for klub-
bens kasse. 

1.4 Spørgeskemaundersøgelsen, marts-april 2005 
 
Bestyrelsen har her i marts-april gennemført sin sædvanlige medlemsundersøgelse, dog denne gang 
udbygget med et spørgeskema omkring rygning. Sidstnævnte var kun relevant for de, der enten spil-
ler torsdag eller som påtænker og har styrken til at spille denne aften. 
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Rygespørgeskemaet havde til formål at lodde stemningen omkring rygespørgsmålet hos medlem-
merne og skete med baggrund i bl.a. den generelle tendens i samfundet og i bridgeverdenen, tidligere 
medlemsundersøgelsers kommentarer omkring rygning torsdag og ikke mindst behovet for stadig at 
kunne indsluse nye medlemmer og sikre en oprykning mellem spilleaftenerne, forudsat både de styr-
kemæssige forudsætninger og klubbens fysiske rammer gør det relevant og muligt. En kapacitetsud-
nyttelse på 72 spillere tirsdag og torsdag samt 48 onsdag i det ene spillelokale er således ønskelig. 
 
Da medlemsundersøgelsen bl.a. viste et markant flertal for enten 100 % opbakning til eller accept af 
et rygeforbud i spillelokalet, besluttede bestyrelsen sig for at indføre ens rygeregler fra den kommen-
de sæson på alle spilleaftener, og dermed rygeforbud i spillelokalerne. 
 
Det gav naturligvis anledning til nogen utilfredshed hos flere rygere, og bestyrelsen er da også blevet 
kaldt diktatorisk og at vi har trukket de nye regler ned over hovedet på spillerne torsdag. Bestyrelsen 
har ikke ment, at emnet skulle være genstand for en beslutning på generalforsamlingen, men har op-
fordret medlemmerne til selv at stille forslag herom. Der er dog ikke indkommet konkrete forslag her-
om, men dog et par beslægtede, som er til drøftelse senere på generalforsamlingen. 
 
Medlemsundersøgelsen blev besvaret af 102 medlemmer – en lille stigning i forhold til sidste år. Den 
viser fortsat en høj rating på vore målepunkter. Samlet set er vi faldet fra en gennemsnitskarakter på 
4,13 til 4,07, men det kan alene tilskrives statistisk usikkerhed.  
 
Kigger vi imidlertid nærmere på tallene viser der sig imidlertid klare ændringer. For torsdagsholdet er 
der et klart og naturligt fald i vurderingen af TU-ledelsen, hvilket også underbygges af flere kommen-
tarer om behovet for igen at få fast tu-leder på. For onsdagsholdet er der imidlertid mange og flere 
klare fald i ratingen. Det gælder spørgsmålene om maskingivne kort, turneringsledelsen, information 
fra bestyrelsen og tonen mellem spillere og turneringsledelse.  DET ER MEGET OVERRASKENDE 
og også noget skuffende!! 
Samlet set er onsdagsholdet gået fra en rating på 4,18 til 3,79. 
 
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 fortsat er tilfredsstillende, men de giver også en klar pejling på, hvor der skal 
fokuseres (yderligere) i den kommende sæson.  
  
2 Turneringsudvalget 
 
Sæsonen 2004/2005 har igen været et godt år med mange flotte resultater.  
 
I sommeren 2004 havde vi igen vores sommerholdturnering og det blev igen en succes med 16 til-
meldte hold, som spillede i 3 rækker. Igen i år afvikler vi sommerholdturnering, og vi håber (fortsat) på 
lige så stor tilslutning (pt.12 hold). 
 
BK Nord har også netop afholdt sølvpointturnering (Limfjordsturneringen) hvor det var glædeligt at se, 
at vi med god hjælp fra Aalborg Bridgeklub blev 36 par. 
  
På klubaftenerne har vi i år været i alt 168 spillere fordelt med 72 på tirsdag, 48 onsdag og 48 tors-
dag. Med så mange spillere og så mange aftener er det nødvendigt at have spilleaftens-udvalg, til at 
stå for gennemførelsen. Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til alle, der har hjulpet med at få klu-
baftenerne afviklet. En særlig tak til tu-ledelsen onsdag, Poul Riise, Ib Vestergaard og Lis Hedehus, 
der jo som faste tu-ledere har holdt onsdags-holdet i hånden i hele sæsonen. 
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Det har desværre ikke været muligt i år at finde en fast TU- leder til om torsdagen, men til den næste 
sæson skal der findes en løsning på dette. Man bør også overveje om der skal fast turneringsleder på 
om tirsdagen. 
 
 
BK Nord Klubmestre for par er i år Jens Peter Pedersen og Kristian Tylvad, og de er desuden også 
holdmestre sammen med H.C. Graversen og Poul Clemmensen. 
 
Alle de øvrige flotte resultater i de 3 divisioner og i den Jysk/Fynske hodturnering, opnået af Nord spil-
lere, kan ses på forbundets og distriktets hjemmeside. Vi kan også i år glæde os over at have spillere 
i alle divisioner, i mellemrækken og kvalifikation Nord. 
 
3 Medlemsudvalget 
 
Medlemsudvalget har i den forgangne sæson bestået af Ole Marcus som formand, samt Jes Bank, 
Rasmus Koch og Steen Schubert. 
 
Medlemsudvalget har jo som ansvarsområde at stå for nyhedsbrevene. Men det har der ikke i år væ-
ret tid og ressourcer til, idet både jubilæumsarrangementet og andre aktiviteter har taget ressourcer-
ne.  
 
Vi har fortsat som mål at udsende 4 på en sæ-
son, og det må vi forsøge at komme efter i den 
kommende sæson. 
 
Undervisningen er også i år gennemført med 
Jes Bank som hovedkraften. Der er mandag 
aften i efteråret 2004 gennemført et kursus i 
Bridgevejen 3 med 12 deltagere. Desuden er 
der gennemført kursus i bridgevejen 1 og 2 i 
hele sæsonen med 30 deltagere. 
 
Endelig gennemførte Jes et kursus d. 16.april 
for 4 interesserede gymnasiepiger. Jeg har stor 
forståelse for, hvis han vil gøre noget mere ved 
dette - se bare fotoet - så ville vi ganske givet også kunne trække en del unge husarer til. 
 
Næste år afvikles undervisningen i et samarbejde med Aalborg Bridgeklub. Jes Bank kører kursus i 
Bridgevejen 1 og mens Tonny Hessel kører Bridgevejen 2. BV 1 og 2 bliver formentlig begge onsdag, 
mens BV 3 formentlig bliver fredag. 
 
4 Markedsføringsudvalget 
 
Markedsføringsudvalget har ikke formelt eksisteret i den forgangne sæson, men har dog sin faste 
stab med Leif Rasmussen og undertegnede. Leif’s ansvar/rolle består fortsat i hjemmesidens vedlige-
holdelse/udvikling, og han og Kristian Tylvad kom i efteråret på ekstra arbejde, da vores daværende 
hosting-leverandør lige pludselig drejede nøglen og forsvandt fra jordens overflade. Men med en hur-
tig indsats lykkedes uden alt for meget ”driftstab”, at retablere hjemmesiden hos forhåbentlig mere 
stabil leverandør.  
 
Fra bestyrelsen skal lyde en stor tak for denne ekstraindsats. 
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På sponsorsiden er der som sagt ikke sket det store. Vi har dog modtaget kr. 15.000,- fra SparNord 
Fonden og kr. 3.000,- fra Thorkild Kristensens Ejendomsmæglerfirma i forbindelse med vores Jubilæ-
umsturnering. De 8.000,- kr. af disse indgik i jubilæumsturneringens regnskab og er indgået på fæl-
leskontoen med Aalborg Bridgeklub. 
 
 
5 Driftsudvalget 
 
Driftsudvalget har i den forgangne sæson bestået af, Annette Mejlholm, Lillian Kristensen, Mogens 
Hyldig, Ove Bent Jensen, Anne Schousboe, Keld Kjær og med Kirsten Mikkelsen som formand.  
Claus Johansen har stået for indkøb, opfyldning og afregning af sodavand og øl 
 
Udvalget har primært taget sig af de løbende praktiske opgaver i huset, men også vedligeholdelse og 
fornyelse af husets faciliteter og indretning.  
 
Af de mange store investeringer og aktiviteter, som udvalget har stået for i årets løb kan nævnes ma-
ling af loftspladerne, nye skabe i arkivrummet, installation af den nye industriopvasker, installation af 
ny kaffemaskine, opsætning af nye højttalere, opsætning af nye reoler til service, nyt hæve-/sænke 
skrivebord som arbejdsplads for kortblander, opsætning af billeder, grønne planter og opsæt-
ning/oplægning af gardiner. 
 
Desuden tager Mogens sig af vore kortblandemaskiners vedligeholdelse og det er jo noget fint meka-
nik, der konstant kræver overvågning for at fungere optimalt.  
 
I det kommende år skal der bl.a. ses på, hvordan vi gør det gamle køkken til et bedre lokale, men og-
så udskiftning af gulvtæppet i det gamle spillelokale trænger sig på. 
 
Bestyrelsen vil gerne rette en særlig tak til udvalget for en kæmpe indsats i årets løb. 
 
 
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. Det håber vi dog kan ske i den kom-
mende sæson. 
 
7 Det kommende år 
 
Den kommende bestyrelse skal naturligvis selv prioritere opgaverne, men en del er dog allerede givet 
på forhånd, bl.a. via de lagte planer i udvalgene men også via input fra spørgeskemaundersøgelsen. 
 
I det kommende år skal vi endvidere have forstærket vores indsats på eliteudvikling incl. rekruttering. 
BK Nord’s formålsparagraf lyder jo således: 
 
”Klubbens formål er at udbrede kendskabet til bridge i Nordjylland. Dette søges fra klubbens side 
imødekommet gennem en aktiv uddannelses- og rekrutteringspolitik, samt ved at dygtiggøre 
turneringsspillere, der ved deltagelse i distrikts- og forbunds-turneringer kan medvirke til udbredel-
sen af kendskabet til bridge.”  
 
Vi har gennem de seneste mange år, løbende udbygget vores position på turneringsplan, men vi kan 
gøre meget mere for vores eliteudvikling. Især er der et stort behov for at intensivere rekrutteringen af 
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nye unge spillere til klubben og at arbejde mere målrettet med videreudviklingen af talentmassen og 
de eksisterende turneringsspillere. 
 
En række torsdagsspillere har her sidst på sæsonen og med bestyrelsens fulde opbakning nedsat et 
eliteudvalg, og bestyrelsen har noteret sig, at udvalget har arbejdet hurtigt, og at der allerede er kom-
met en indstilling derfra om en række nye positive tiltag. Eliteudvalget refererer indtil videre til forman-
den for turneringsudvalget, men udvalgets arbejdsgrundlag skal konkretiseres og optages i klubbens 
organisationsplan.  
 
Bestyrelsen vil straks efter generalforsamlingen og sin konstituering gå i gang med at behandle ind-
stillingen og derefter indgå i en dialog med eliteudvalget omkring den videre implementering.  
 

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.  
 
Det er jo samtidig en særlig dag, for Allan har valgt at sige stop for bestyrelsesarbejdet. Det er vi selv-
følgelig meget kede af, for Allan har været én af de helt store kræfter bag klubbens udvikling gennem 
de seneste 5 år. Allan kom i bestyrelsen i 1999, var vist ude igen et års tid, men har så med sit stille 
og rolige sind været med siden, og gjort en kæmpeindsats i forbindelse med om-/tilbygningen i 2001, 
hele turneringstilrettelæggelsen, indkøb af bridgemateriel, sommerturneringer, sekretariatsbetjening 
og meget mere. Jeg vil også gerne personligt sige dig tak for et godt samarbejde, for du er jo i bund 
og grund en meget samarbejdsorienteret personlighed, er meget ansvarsfuld, tillidsvækkende og så 
er du jo også en arbejdshest, der ved en stor personlig indsats får tingene ført ud i virkeligheden.  
 
Vi er kede af, at du nu forlader bestyrelsen, men når nu du er blevet så ”arbejdsramt” som du har væ-
ret det sidste års tid, så er vi da glade for, at du også her på falderebet viser ansvarlighed og overla-
der pladsen til nye stærke kræfter. Vi vil gerne sige dig tak for din indsats for klubben med en lille ga-
ve, der selvfølgelig kun er et beskedent tegn på vores påskønnelse. Og så synes jeg, at vi lige skal 
give Allan en stor hånd med på vejen. 
 
Med ønsket til alle om en ny god sæson i BK Nord!  
 
 
Henning Gerner Mikkelsen, formand 
Bestyrelsen for BK Nord 


