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1 Bestyrelsens overordnede/generelle arbejde i 2005-2006 

1.1 Sammensætning og konstituering i sæsonen 
Bestyrelsen har i sæsonen 2005–2006 bestået af 7 medlemmer: 

- 5 gengangere (Jens Thomsen, Kirsten Mikkelsen, Ole Marcus, Vibeke Hansted og 
Henning Gerner Mikkelsen) 

- 2 nye (Esben Dahlgaard og Martin Hilmer Jensen) 
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen således, at Martin overtog hvervet som for-
mand for turneringsudvalget og Esben skulle tage sig af markedsføringsarbejdet samt visionsudval-
get. Vi øvrige fortsatte i vore funktioner.  
 
Associerede medlemmer af bestyrelsen har igen i år været Albert Nielsen, som kontaktperson til Bo-
markshus, Kristian Tylvad med ansvaret for vores edb og Leif Rasmussen med ansvar for vores 
hjemmeside. 
 
Bestyrelsen vil gerne sige en stor tak til disse 3 som i den forgangne sæson har ydet en stor indsats 
for klubben.  

1.2 Samarbejdet med Aalborg Bridgeklub 
 
Samarbejdet med Aalborg Bridgeklub har i sæsonen primært bestået af fælles afholdelse af Aalborg 
BK’s jubilæumsturnering på Hasseris Gymnasium, d. 6. november 2005. Efter turneringen aftalte vi 
med Aalborg BK, at vi ikke fremover ville arrangere den slags eksternt afholdte turneringer – der var 
alt for meget arbejde, og for lidt udbytte af de fælles anstrengelser. I stedet skulle klubberne afholde 2 
sølvpoint-turneringer i Aalborg Bridgehus.  
 
Overskuddet fra turneringen, samt et indhentet bidrag fra SparNord fonden er nu indsat på vores fæl-
les konto, der i dag er på godt 31.000,-kr. 
 
Ellers har de 2 klubbers bestyrelse netop afholdt et fællesmøde og her aftaltes, at bruge nogle af de 
fælles midler til rekruttering af unge bridgespillere i efteråret 2006. Desuden skal det undersøges om 
vi kan få lavet en ny fælles hjemmesideløsning med Aalborg Bridgehus som paraply for de spillende 
klubber. Endelig vil vi en lørdag i november og januar arrangere fælles bridgekursus for klubspillere. 
 
Derudover blev drøftet fælles indkøb af vin og bridgemateriel og desuden at overlade en plads i 
driftsudvalget til Aalborg BK, så de både kan få større indflydelse på husets indretning og drift, men 
også påtage sig en del af ansvaret for husets udvikling. Jeg håber Aalborg BK vil tage imod invitatio-
nen. 

1.3 Spørgeskemaundersøgelse 
 
Der har i år ikke været kræfter til at gennemføre vores normale medlemsundersøgelse, og det er vi 
naturligvis meget kede af. Vi er klar over at meget kan gøres bedre, og at vi skal lytte til medlemmer-
nes ønsker, for at vi fortsat kan være et attraktivt sted at spille og være.  
 
Vore muligheder for at lytte og have fingeren på pulsen er med vores klubs størrelse og at vi spiller 
over flere aftener en særlig udfordring, og derfor er medlemsundersøgelsen et nyttigt redskab til at 
måle temperaturen og korrigere kursen efter.  
 
Men vi må i den kommende sæson sejle videre efter de gamle søkort, og det går forhåbentlig også.  
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2 Turneringsudvalget 
 
Turneringsudvalget har i år bestået af flere klubmedlemmer, med Martin Hilmer Jensen som formand. 
 
Sæsonen 2005/2006 har som helhed resultatmæssigt været et år på godt og skidt. Vore placeringer 
ved DM i Vingsted var på flere områder under niveau, i 1. division kom Team Pharmaservice ikke 
med i slutspillet, mens Michael Ankersens hold i 2. division, Anders Læsø Madsen’s hold i 3 division 
samt undertegnedes hold i jydsk-fynsk mellemrække alle måtte rykke ned. Glædeligt var det så at 
Svend Brassøs hold rykker op i 3. division, og Jens Thomsen hold rykker op i mellemrækken.  
 
Desuden er det glædeligt at BK Nord igen i den forgangne sæson blev danmarksmester for klubhold. 
Holdet bestod af HC og Poul samt Jes Bank og Morten Jepsen. 
 
I sommeren 2005 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 der ser ud til at 
blive mindst 22 hold. 
 
Vores åbent hus onsdag aftener i løbet af sommeren 2005 var – næsten sædvanen tro – meget ringe 
besat, og bestyrelsen har derfor i år taget konsekvensen af det og valgt kun at afholde sommerhold. 
 
BK Nord planlagde desuden vores traditionelle Limfjordsturnering i marts, men her måtte vi aflyse 
p.g.a. for få tilmeldinger. Det er selvfølgelig meget kedeligt, så i stedet forsøger vi nu at lave en som-
merturnering med sølvpoint d. 7. juni, altså ugen efter pinse, hvor der ikke vil være nogen sommer-
bridge.  
 
På klubaftenerne har vi i år været i alt 184 spillere fordelt med 72 tirsdag, 48 onsdag og 64 torsdag. 
Med så mange spillere og så mange aftener er det nødvendigt at have klubaftenudvalg til at stå for 
gennemførelsen. Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til Lars Venø, Carsten M. Jensen. Leif Mol-
bech, Lis Hedehus, Poul Riise og Ib Vestergaard samt Kristian Tylvad, Kristian Olesen og Jacon 
Schmidt-Rasmussen. 
 
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 fortsat er ting der kan gøres bed-
re, omkring spilleaftenens længde og turneringsformerne.  
 
BK Nord Klubmestre for par blev (naturligvis) H.C. Graversen og Poul Clemmensen og de blev tillige 
holdmestre sammen med Kristian Tylvad og Jens Peter Petersen. Tillykke med det! 
 
Alle øvrige resultater, opnået af Nord spillere, kan ses på vores hjemmeside (under historie) 
 
3 Medlemsudvalget 
 
Medlemsudvalget har i den forgangne sæson bestået af Ole Marcus som formand, Jes Bank, og 
Steen Schubert. 
 
Medlemsudvalget har jo ansvarsområde at stå for nyhedsbreve, men det har der ikke været ressour-
cer til at gøre mere ved i år. Vi havde et fint mål herom sidste år, men må desværre konstatere at der 
skal ekstra kræfter hertil.  
 
Rekrutteringen af nye medlemmer gennem undervisning går forrygende godt, idet vi i år har haft knap 
40 personer gennem Bridgevejen 1 og 2 kurser. Vi forventer at ca. 20 fortsætter på indslusningshold 
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næste år, mens andre fortsætter på enten onsdags- eller tirsdagsholdet. Vi siger tak til Jes Bank for 
sin unikke undervisning, der gør ham til en afholdt instruktør og ambassadør for BK Nord. 
 
 
4 Markedsføringsudvalget 
 
Markedsføringsudvalget har bestået af Esben Dahlgaard og undertegnede. Desuden indgår Leif 
Rasmussen, hvis ansvar/rolle dog ”alene” består i hjemmesidens vedligeholdelse/udvikling.  
 
En stor tak til Leif, der i mange år har tjent klubben godt gennem sin vedligeholdelse og udbygning af 
klubbens hjemmeside.  
 
Udvalgets arbejde har primært bestået i fortsat at udleje huset, og at udbygge sit sponsorkoncept. 
 
Udvalget har desuden arbejdet på at formulere en udlejningspolitik, og definere de vilkår som udlej-
ning skal foregå under. Arbejdet forventes endeligt færdigt indenfor de nærmeste måneder. 
 
Udvalget har endvidere forlænget sponsoraftalen med Royal Unibrew og vi har indgået en ny aftale 
med Ejendomsmæglerfirmaet Thorkild Kristensen. Denne aftale indebærer at firmaet giver BK Nord et 
fast årligt beløb + et beløb for hver gang ét af vore medlemmer sætter en ejendom til salg hos firmaet. 
Så jeg vil gerne opfordre klubbens medlemmer til at gøre opmærksom på, at de er medlem af klubben 
hvis de vil benytte firmaet i forbindelse med en ejendomshandel, og tillige huske os på, at vi skal sen-
de en faktura til firmaet. 
 
Yderligere lykkedes det i forbindelse med Aalborg BK’s jubilæum at modtage et beløb på kr. 15.000,- 
fra Spar Nord Fonden.. 
 
5 Driftsudvalget 
 
Driftsudvalget har i den forgange sæson bestået af, Annette Mejlholm, Lillian Kristensen, Anne 
Schousboe, Mogens Hyldig, Ove Bent Jensen, Keld Kjær og med Kirsten Mikkelsen som formand.  
Desuden står Claus Johansen for indkøb, opfyldning og afregning af sodavand og øl. 
 
I indeværende sæson har driftsudvalget forbedret køkkenet med 2 nye komfurer og emhætte. Malin-
gen af lofter er afsluttet. 
 
Der er etableret vandrende kunstudstilling, hvor 4 kunstnere indtil nu har udstillet. Der har været mu-
lighed for at købe værkerne, men der er indtil nu ikke solgt nogen. 
 
Der er desuden planlagt en renovering af rygerummet, idet det gamle køkken og skillerummet til gan-
gen nedlægges. Samtidig skal der etableres en ny dør ind til lokalet. Ventilationen forbedres. Der bli-
ver sat nyt loft og lysarmaturer op. Væggene males. Der lægges nye gulvtæpper i lokalet samt i det 
gamle spillelokale. 
 
6 Visionsudvalget 
 
Bestyrelsen har i årets løb fungeret som visionsudvalg, men udover fortsat samarbejde med Aalborg 
Bridgeklub har der ikke været kræfter til at starte udvalget op.  
 
 
 
 



 

28. april 2006 Generalforsamling 2006 Side 5 af 5 
 Formandens beretning 

7 Eliteudvalget 
 
Eliteudvalget har i år bestået af Jens Peter Pedersen og Kristian Tylvad. Som nævnt i sidste års be-
retning ville bestyrelsen i år forsøge at intensivere elitearbejdet med baggrund i et oplæg fra udvalget. 
Arbejdet førte ved sæsonens begyndelse til at vi ansatte Niels Krøjgård som klubtræner. Ideen var at 
Niels skulle stå for  

• turneringsledelse torsdag aften 
• undervisning før opstart torsdag aften 
• værtsfunktion ved åbent hus fredag aften 
• coach for turneringsspillere primært torsdag men også nogle tirsdagspillere 
• udarbejdelsen af et kursuskatalog, og 
• gennemføre kurser for klubspillere 

Definitionen af disse opgaver, og ikke mindst finansieringen af lønudgiften til Niels var en stor opgave 
for eliteudvalget og bestyrelsen, men det lykkedes via løntilskud, kortblanding og outsourcing af Niels 
til Århus BK, at få skabt et økonomisk overskueligt finansielt gab, som så skulle kunne dækkes ind via 
meromsætning i huset fredag aften og afholdelse af kurser. Da løntilskudsordningen i første omgang 
kun dækker ½ år viste vi, at det første halve års resultater ville være afgørende for, hvorvidt der ville 
være en rimelig sikkerhed for at skabe et varigt job til Niels. 
Det første halve år førte imidlertid ikke frem til det ønskede resultat, idet åbent hus fredag aften stort 
set ikke gav nogen meromsætning. Eliteudvalget og bestyrelsen valgte derfor ikke at ansøge om en 
forlængelse af løntilskudsordningen efter 1. marts år, og derfor også at stille åbent hus fredag aften i 
bero. Niels påtog sig at færdiggøre arbejdet som tu-leder og underviser torsdag aften. 
 
8 Det kommende år 
 
Den kommende bestyrelse skal naturligvis selv prioritere opgaverne, men en del er dog allerede givet 
på forhånd. Vi skal have bygget om, vi skal have mere fokus på rekruttering af unge mennesker, vi 
skal have reetableret vores nyhedsbreve/orienteringer og vi skal have set på vores hjemmeside. 
 
 

9 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 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 stor tak til Vibeke og Esben, som desværre ikke har ønsket genvalg, og en særlig tak til Kir-
sten som efter 3 år nu gerne vil trappe ned, og derfor har ønsket sig løst fra opgaven som formand for 
driftsudvalget. Kirsten vil dog stadig give en hjælpende hånd med, hvis vi ikke kan få besat sekretær-
jobbet.  
 
Med ønsket til alle om en ny god sæson i BK Nord!  
 
 
Henning Gerner Mikkelsen, formand 
Bestyrelsen for BK Nord 


