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Formandens beretning for 2006-2007  

1 Bestyrelsens overordnede/generelle arbejde i 2006-2007  

1.1 Sammensætning og konstituering i sæsonen  

Bestyrelsen har i sæsonen 2006–2007 bestået af 7 medlemmer:  

- 5 gengangere (Jens Thomsen, Kirsten Mikkelsen, Ole Marcus, Martin Hilmer Jensen og Henning Gerner 

Mikkelsen) samt 2 nye (Keld Kjær og Rasmus Koch)  

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen således, at Keld overtog hvervet som formand for 

driftsudvalget og Kirsten tog jobbet som sekretær. Rasmus Koch fik en projektopgave med at rekruttere 

nogle unge spillere til et opstartskursus. Vi øvrige fortsatte i vore funktioner.  

Associerede medlemmer af bestyrelsen har igen i år været Albert Nielsen, som kontaktperson til 

Bomarkshus, 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 atter har ydet en stor indsats 

for klubben.  

1.2 Samarbejdet med Aalborg Bridgeklub  

Samarbejdet med Aalborg Bridgeklub har i den forgangne sæson ikke udmøntet sig i nye aktiviteter,  



og de i sidste års beretning omtalte / planlagte aktiviteter er enten ikke gennemført eller gennemført  

individuelt.  

Jeg skal ikke lægge skjul på lidt skuffelse over, at Aalborg BK ikke har taget imod vores invitation om  

at tage plads i vores udvalg, at de ikke har ønsket at afvikle fælles kurser, og at de i år stort set ikke  

deltager i vores sommerhold. Men måske skyldes det alene, at der ikke er flere kræfter at trække på  

til nye initiativer?  

1.3 Medlemsundersøgelse  

Det er en vigtig opgave for bestyrelsen at holde sig ajour med medlemmernes interesser, holdninger og 

tilfredshed. Det gælder ikke mindst, når bestyrelsen - desværre - ikke er repræsentativ for medlemmernes 

fordeling på spilleaftener.  

Men der har heller ikke i år været kræfter til at gennemføre vores tilfredshedsundersøgelse blandt 

medlemmerne, og det er vi naturligvis meget kede af, så det er én af de opgaver, vi absolut skal have 

gennemført i den kommende sæson.  

1.4 European Company Sports Festival  

Bestyrelsen har brugt nogen tid på at planlægge vores bidrag til denne festival, der afholdes over 3 dage i 

Aalborg sidst i juni 2007. Der kommer ganske vist kun 42 internationale bridgespillere, men vi får os 

profileret både internationalt og overfor Aalborg kommune.  

Vi har sammensat et godt hold, som udover bestyrelsen består af Leif Molbech, Tonny Hessel, Leif 

Rasmussen og Lisbeth Andersen.  

2 Turneringsudvalget  

Turneringsudvalget har i år bestået af flere klubmedlemmer, med Martin Hilmer Jensen som formand. 

Sæsonen 2006/2007 har som helhed resultatmæssigt været et fortrinligt år. Ved DM i Vingsted var det 

bedste resultat at Kristian Tylvad og Jens Peter Pedersen blev nr. 3.  

I 1. division blev Team Pharmaservice en flot nr. 2., og desuden vandt HC og Poul Pokalturneringen, 

Netbridge Cup (sammen med Niels Krøjgaard og Henrik Caspersen).  

Desuden er det glædeligt, at BK Nord for andet år i træk blev danmarksmester for klubhold. Holdet bestod 

igen i år af HC og Poul samt Jes Bank og Morten Jepsen.  

I 3. division blev BK Nord’s hold (Tonny Hessel) nr. 4, mens Svend Brassøe’s hold blev nr. 10 og derfor rykker 

ned i Mellemrækken.  

I Mellemrækken fik BK Nord 3 (Jens Thomsen) en delt 4.plads, mens BK Nord 2 (Martin Hilmer) blev nr. 8, 

og derfor rykker ned i Kval. Nord.  

I Kval. Nord blev Peter Aarups hold nr. 1, BK Nord 4 (Henning Gerner Mikkelsen) nr. 4 og Gert Villumsens 

hold nr. 9.  

I sommeren 2006 havde vi igen vores sommerholdturnering og det blev en kæmpesucces med hele 24 

tilmeldte hold, som spillede i 4 rækker. Igen i år afvikler vi sommerholdturnering, men her er vi igen  



nede på 16 hold som i 2005!  

BK Nord gennemførte desuden vores traditionelle Limfjordsturnering i marts, med deltagelse af 48 spillere i 

2 rækker.  

På klubaftenerne har vi i år været i alt 200 spillere fordelt med 68 tirsdag, 48 + 20 (indslusning) 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 Leif Molbech, Lis Hedehus, Poul Riise og Ib Vestergaard samt 

Kristian Tylvad, Kristian Olesen og Jacob Schmidt- Rasmussen og også en tak til det faste kaffehold med 

Ellen Riise, Helen Olesen og Bodil Rysgaard.  

Det er bestyrelsens indtryk, at spilleaftenerne generelt har forløbet udmærket i den indeværende sæson, 

dog har der været udfordringer i at få turneringerne tirsdag til at køre gnidningsfrit, og det har desværre 

givet Martin noget ekstra arbejde og beklagelser fra enkelte medlemmer.  

Desuden kører oprydningen torsdag heller ikke som ønsket. Turneringsledelsen med Tonny Hessel ved 

roret torsdag aften har kørt særdeles fint, dog med færre end ønsket til den ½ times undervisning forinden.  

BK Nord Klubmestre for par blev (naturligvis) H.C. Graversen og Poul Clemmensen, men i år blev 

holdmestrene Rasmus Koch’s hold med Flemming Clausen, Magni Jøkladal og Snorri Karlsson  

Tillykke med det!  

Vi har desuden i år valgt at kåre klub-aftensmestre for tirsdag og onsdag. For tirsdag par blev vinderne Erik 

Hermansen og Anna-Lisa Hyldig, og for hold blev Erik og Anna-Lisa suppleret med Jesper Kragh og Niels 

Aage Gregersen. For onsdag blev klub-aftensmestrene: Jette og Claus Skov Madsen.  

Ligeledes et stort tillykke med det!  

Alle øvrige resultater, opnået af Nord spillere, kan ses på vores hjemmeside (under historie) / under 

distriktet.  

3 Medlemsudvalget  

Medlemsudvalget har i den forgangne sæson bestået af Ole Marcus som formand, Jes Bank, og Steen 

Schubert, og desuden har Rasmus Koch givet sit projektarbejde formelt også været knyttet til udvalget.  

Rekrutteringen af nye medlemmer gennem undervisning går forrygende godt, idet vi i år har haft knap 40 

personer gennem Bridgevejen 1 og 2 kurser.  

Før vi kendte antallet af nye på kurset havde Jes en intention om også at kunne håndtere indslusningen 

med 20 nye spillere. Da det store antal meldte sig, måtte vi søge ekstra hjælp og her gav Erik Hermansen 

tilsagn om at træde til som støtte til indslusningen.  

Vi siger tak både til Jes for sin unikke undervisning, der gør ham til en afholdt instruktør og ambassadør for 

BK Nord, og til Erik for at træde til i en akut situation og med sit rolige og kompetente væsen, at skabe 

tryghed og ro for nye spillere.  

Medlemsudvalget har desuden med Rasmus Koch som projektleder kørt en markedsføringskampagne for at 

få flere unge mennesker til at spille bridge. Formålet var at få dem til at melde sig til et kursus over 2 

weekender, og at udvikle dem over en 5 års periode til at kunne konkurrere på landsplan og evt. gøre dem 



til Danmarksmestre. Vi fik UBK, Aalborg BK og Distriktet til at støtte op om projektet, og fik produceret 

nogle store plakater, som blev hængt op på nordjyske gymnasier, på universitetet og andre 

uddannelsesinstitutioner.  

Udbyttet var dog særdeles magert, og selv om nogle få meldte sig blev kurset aldrig gennemført. Det er 

selvfølgelig meget skuffende, men det slår os ikke af hesten!! Vi prøver igen i det nye år, men da Rasmus 

desværre ikke kan afse mere tid hertil, har Morten Klug tilbudt at overtage, med henblik på at vi allerede i 

efteråret kan få et nyt kursus op at stå.  

Der er i år udgivet 2 nyhedsbreve. Vi printede et færre antal af det sidste, men det ser ikke ud til at det har 

betydet noget. Der ligger jo fortsat nogen på bordet! Så læser medlemmerne brevet?  

4 Markedsføringsudvalget  

Markedsføringsudvalget er det udvalg, der i alle årene har været sværest at få bemandet og dermed til at 

fungere efter hensigten. Formelt er bestyrelsesmedlemmer blevet placeret som formand for dette udvalg, 

men har ofte varetaget andre opgaver.  

Det gælder dog ikke den markedsføring, der sker via vores hjemmeside. Den har i alle årene ligget trygt og 

godt ved Leif Rasmussen, og bestyrelsen vil igen i år sige Leif tak for endnu en super-indsats – ikke bare 

med at lægge nye informationer op, lave nye links, etc. men også på egen hånd at vedligeholde de mange 

informationer, der er på vores hjemmeside.  

Jeg vil her gerne bemærke, at Leif’s indsats i det daglige bliver taget som en naturlig service overfor 

medlemmerne, og som man jo desværre kun bemærker/påskønner, når det undtagelsesvist ikke fungerer.  

Som helhed fungerer vores hjemmeside godt, men jeg tror, at vi på et eller andet tidspunkt, skal have sat 

ressourcer af til en modernisering af siden – den har jo trods alt haft den samme struktur i vel snart 10 år. 

Det arbejde håber jeg, at Leif vil stå i spidsen for.  

Markedsføringsudvalgets arbejde har primært bestået i fortsat at udleje huset, og at udbygge sit 

sponsorkoncept.  

I år har vi også høstet de første frugter af aftalen med Thorkild Kristensen Ejendomsmæglerfirma.  

Desuden er vi blevet begavet med yderligere kr. 5.000,- fra Spar Nord Fonden.  

Udvalget har efter at Esben forlod bestyrelsen sidste år ikke fået færdiggjort arbejdet med 

udlejningspolitikken, så det er én af de mange opgaver, der skal have attention i den kommende sæson.  

5 Driftsudvalget  

Driftsudvalget har i den forgange sæson bestået af, Annette Mejlholm, Lillian Kristensen, Anne Schousboe, 

Mogens Hyldig, Ove Bent Jensen, og Keld Kjær som formand. Desuden har Claus Johansen igen i år stået for 

indkøb, opfyldning og afregning af sodavand og øl.  

I indeværende sæson har driftsudvalget bl.a. stået for ombygningen til det nye spillelokale og udskiftet alle 

armaturer i loftet. En stor tak til især Keld Kjær og Ove Bent Jensen for dette kæmpe arbejde.  

Anne har fortsat det gode arbejde med udsmykningen af vore lokaler med ”vandre-kunst”. Jeg ved ikke 

præcist, hvordan vore medlemmer har det med kunsten på væggene, men jeg vil tro at de fleste er glade 

for det. I dag honorerer vi kunstnerne med 3 flasker vin, men formålet for kunstnerne er naturligvis 

markedsføring og at få solgt noget – og her går det vist noget trægt!  



Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne sige tak til hele driftsudvalget, for at holde vores hus på dupperne både 

i det daglige med rene viskestykker, øl/vand i køleskabet og fløde til kaffen, for udsmykningen og for de 

mange store forbedringer, der løbende udføres. Også her bemærker / påskønner man jo desværre kun 

arbejdet, når der mangler noget!  

6 Visionsudvalget  

Har vi stadig nogen? Ja, selvfølgelig har vi det, men får vi prioriteret opgaven?  

7 Eliteudvalget  

Eliteudvalget blev sidste år – som en del af Niels Krøjgaards korte virke som klubtræner - sammensat som 

et ad hoc udvalg. Udvalget har ikke formelt fungeret siden, dog har HC stillet nogle forslag om indkøb af 

skærme og udvidelse af sæsonen – forslag som bestyrelsen finder interessante, men dog indtil videre har 

valgt at parkere på sidelinien.  

8 Det kommende år  

Den kommende bestyrelse skal naturligvis selv prioritere opgaverne, men en del er dog allerede givet på 

forhånd. Vi skal have  

· fokus på rekruttering af unge mennesker,  

· vores udlejningspolitik på plads,  

· fokus på nyhedsbreve/medlemsblad, og  

måske til at se på muligheder for udvidelser/tilkøb, set på vores hjemmeside, og få gang i visionerne.  

9 Afslutning  

Til sidst vil jeg gerne igen i år 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 veludført arbejde, og for et positivt og udbytterigt samarbejde.  

En stor tak til Rasmus, som har kæmpet med rekrutteringsproblemet, men som p.g.a. studier/arbejde ikke 

kan afse mere tid til bestyrelsesarbejdet. Desuden en kæmpe tak til Kirsten, som har siddet i bestyrelsen i 3 

år, heraf de 2 første som en markant formand for driftsudvalget – hun forsøgte at komme ud sidste år – 

men blev kapret til den måske mindre inspirerende sekretærpost. Men nu skal det åbenbart være!  

Og endelig en kæmpe tak til dig Martin, som gennem de sidste 2 år har gjort en jætteindsats for klubben, 

men som desværre p.g.a. af arbejde ikke har ønsket genvalg.  

Med disse afsluttende ord, ønsker jeg alle om en ny god sæson i BK Nord!  

Henning Gerner Mikkelsen, formand  

Bestyrelsen for BK Nord  

 


