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1 Bestyrelsens overordnede/generelle arbejde i 2007-2008 

1.1 Sammensætning og konstituering i sæsonen 

Bestyrelsen har i sæsonen 2007–2008 bestået af 7 medlemmer: 
- 4 gengangere (Jens Thomsen, Ole Marcus, Keld Kjær og Henning Gerner Mikkel-

sen) 
- 3 nye (Per Gaunø Jensen, Gabriella Donnerborg og Bo Blach) 

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen således, at Per overtog hvervet som formand 
for tu-udvalget, Bo Blach tog jobbet som sekretær og Gabriella Donnerborg diverse projektopgaver. 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 atter har ydet en stor 
indsats for klubben. En særlig tak skal lyde til Albert som i en meget lang årrække har varetaget BK 
Nords interesser i Bomarkshus’ bestyrelse, og det på bedste vis, men som nu har ønsket at trække 
sig og overlade pladsen til nye kræfter. Per Frederiksen har nu overtaget Alberts plads. 

1.2 Samarbejdet med Aalborg Bridgeklub 

Samarbejdet med Aalborg Bridgeklub har i den forgangne sæson ikke udmøntet sig i (nye) aktiviteter.  

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 fortsat - ikke er repræsentativ for 
medlemmernes fordeling på spilleaftener.  
 
Vi har – under Gabriella’s projektledelse i år igen haft kræfter til at gennemføre vores tilfredshedsun-
dersøgelse blandt medlemmerne, og det er vi naturligvis glade for, for det var også én af de højt prio-
riterede opgaver i indeværende sæson. Spørgeskemaet er i forhold til tidligere justeret lidt, men vi har 
i år givet mulighed for en særlig prioritering af brugen af hjemmesiden, hvor Leif Rasmussen har ud-
arbejdet en række centrale spørgsmål for hjemmesidens videre udvikling.  
 
Vi er pt. ikke færdige med bearbejdningen af svarene, men vi kan i modsætning til tidligere år konsta-
tere et stort frafald, og det er vi naturligvis kede af, for svarene skal naturligvis give os pejlemærker for 
det kommende års aktiviteter. På nuværende tidspunkt har jeg dog fornemmet, at der er behov for 
ekstra uddannelsesaktiviteter til både onsdag og tirsdag, og der er tillige behov for at vi er ekstra op-
mærksomme på at få kigget på rækkeinddelingen tirsdag og dermed også styrkeforholdet.  

1.4 European Company Sports Festival 

Sidste sommer gennemførte vi med stor succès vort bidrag til denne Festival med 5.500 firmaidræts-
folk i Aalborg. Mange spillere gav bagefter udtryk for, at det var det bedste bridge-arrangement de 
havde været med til i flere år. 
En særlig tak til Elly Bertelsen fra Pandrup, der stod for det kulinariske, og det gjorde hun så godt at 
selv de ellers beskedne spillende repræsentanter for det franske køkken roste hende. 
Også en stor tak til Leif Molbech for kyndig tu-ledelse, selv på tysk og fransk, Leif Rasmussen for et 
flot tillæg på vores hjemmeside, samt bidrag til oversættelse fra Anne Schousbo og Lisbeth Andersen.  
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1.5 Projekt nye unge medlemmer 

I år har vi igen haft fokus på at skaffe nye medlemmer. Allerede fra juni måned 2007 gik vi i gang med 
at søge støtte fra DBF’s medlemsfond. Morten Klug havde påtaget sig opgaven, og vi fik i fællesskab 
sendt en ansøgning på et projekt og et budget på 22.500,- kr.. DBF godkendte senere projektet. 
 
Da Morten senere fik travlt og derfor trak sig som projektleder, dannede vi en styregruppe med Per 
Gaunø, Bo Blach og formanden, og en bred projektgruppe med mange især unge interesserede med-
lemmer. Projektgruppen barslede med et større projekt og en anden målgruppe end den oprindeligt 
tiltænkte, og som I formentlig allerede ved ville vi tilbyde uddannelse til elever i 7.-10. klasse på alle 
Aalborg Kommunes skoler og efterfølgende gennemføre et skolemesterskab i hele Aalborg Kommu-
ne. Vi fik sendt 6.500 invitationer ud og fik sat plakater op på alle skoler, men af indtil nu ukendte år-
sager fik vi aldrig en eneste tilmelding. DET VAR NEDSLÅENDE!  
 
Vi er nu i gang med at prøve at komme ind vi ungdomsskolen, men vi må jo nok efterhånden se i øj-
nene, at der nok skal et meget langt og sejt træk til for, at kunne rekruttere nye unge medlemmer. Jeg 
vil gerne her især takke Kristian Tylvad, Flemming Clausen og Lasse Bo Klefeldt for et enestående 
stort og vedholdende arbejde i projektgruppen, og jeg håber fortsat at både de og andre vil tage del i 
projektarbejdet. 
  
2 Turneringsudvalget 
 
Turneringsudvalget har i år bestået af Kristian Tylvad, Martin Hilmer Jensen og Per Gaunø Jensen. 
 
Sæsonen 2007/2008 har givet flere meget flotte præstationer af klubbens medlemmer.  
 
Ved DM i Vingsted blev H.C. Graversen og Poul Clemmensen placeret som nr. 6 i finalen. Flemming 
Madsen blev nr. 22. Morten Klug og Karl Johan Nielsen 24 mens Michael Ankersen blev nr. 29 efter 
at have taget en imponerende sejr i kvalifikationen blandt 120 par.  
Mix par gav en 14. plads til Melanie og Kristian Tylvad, en 25, plads til Annette Bjørn Jensen og en 
30. plads til Anna-Lise Hyldig og Erik Hermansen. Lisbeth Andersen fik en 19. plads i damepar og hos 
veteranerne tog Werner Kindberg og Torben Værum en 16. plads, mens Erik Albrechtsen blev nr. 21.  
 
I 1. division blev Team Pharmaservice med Poul Clemmensen og H.C. Graversen suveræn finder af 
grundspillet, men tabte desværre en meget tæt finale til Hecht Johansen i slutspillet. Pokalturneringen 
blev derimod sikkert vundet at Poul Clemmensen, H.C. Graversen, Morten Jepsen på hold med 2 
gamle BK Nord spillere Henrik Caspersen og Niels Krøjgaard.  
 
Poul og H.C er stadig inde i billedet til at blive udtaget til OL i Bejing i efteråret, idet der endnu kun er 
sat navn på 2 af de 3 par der skal repræsentere Danmark 
 
Ved DM for Klub-hold, som BK Nord har vundet de seneste 2 år blev det denne gang til en 2. plads 
kun 3 point efter One-Eyed Jacks, København. På holdet var igen Poul og H.C. sammen med Jes 
Bank og Morten Jepsen. Flemming Madsen og Tonny Hessel blev nr. 4 på holdet fra Brovst.  
 
Morten Klug’s hold blev danske mestre i juniorhold, men da Morten p.g.a. sygdom ikke deltog i finale-
spillet, så blev der desværre ingen medalje til ham. 
 
I 3. division blev BK Nord’s hold (Tonny Hessel) nr. 3, mens Flemming Clausen og Rasmus Koch 
med en 8. plads sikrede sig forbliven i rækken efter oprykning året før. Lasse Krefeldt måtte desværre 
den tunge vej ud af 3. division med sine Århusianske holdkammerater. Svend Brassøe’s hold vandt 
suværent  Jysk-Fynsk Mellemrække og rykker igen op i 3. division. 
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I Mellemrækken endte det desværre med nedrykning for både BK Nord 2 (Jens Thomsen) og Peter 
Kjær Aarup. 
I Kval. Nord blev Melanie og Kristian Tylvad sikre oprykkere, mens vi mindre glædeligt måtte sige far-
vel til 2 hold med BK Nord spillere på Torben Værum og Keld Jensens hold.  
 
I sommeren 2007 havde vi igen vores sommerholdturnering med 16 tilmeldte hold. Vi håber her i år at 
kunne nå op på 18 hold, så vi har 3 fulde rækker. 
 
BK Nord gennemførte desuden vores traditionelle Limfjordsturnering i marts, med deltagelse af  
44 spillere i 2 rækker.  
 
På klubaftenerne har vi i år været i alt 184 spillere fordelt med 64 tirsdag, 40 + 16 (indslusning) ons-
dag og 64 torsdag. Med så mange spillere og så mange aftener er det nødvendigt at have klubaften-
udvalg til at stå for gennemførelsen. Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til Leif Molbech, Lis He-
dehus, Poul Riise, Ib Vestergaard, Torben Værum, Martin Hilmer Jensen, Knud Lysgaard, Kristian 
Tylvad, Kristian Olesen og Jacob Schmidt-Rasmussen og også en tak til det faste kaffehold med El-
len Riise, Lillian Kristensen, Helen Olesen og Bodil Rysgaard.  
 
Det er bestyrelsens indtryk, at spilleaftenerne generelt har forløbet tilfredstillende, dog med lidt EDB- 
problemer ind i mellem. Turneringsledelsen med Tonny Hessel ved roret torsdag aften har fungeret 
meget fint.  
 
BK Nord Klubmestre for par blev (naturligvis) H.C. Graversen og Poul Clemmensen, men i år blev 
holdmestrene Martin Hilmers hold, med Morten Heby, Flemming Madsen og Magni Jøkladal. Tillykke 
med det! 
 
Vi har desuden i år valgt at kåre klub-aftensmestre for tirsdag og onsdag. For tirsdag par blev vinder-
ne Morten Heby og Martin Hilmer Jensen, og for hold blev Morten og Martin suppleret med Torben 
Værum og Henning Gerner Mikkelsen. For onsdag blev klub-aftensmestrene: Hans Ove Ravn og 
Knud Hede Jørgensen. 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. 
  
Rekrutteringen af nye medlemmer gennem undervisning går stadig godt, idet Jes i år startede med 22 
kursister. Der var dog et stort frafald, men det ser ud til at de resterende 14 alle starter på begynder-
holdet i den kommende sæson.  
 
Jes Bank har endvidere kørt et kursus i Bridgevejen 3, torsdag eftermiddag og aften med 8 kursister. 
 
Som noget nyt har vi afholdt et Jule-arrangement. Mellem jul og nytår inviterede vi klubbens med-
lemmer med familie og venner til en eftermiddag med masser af kortspil. Ca. 30 personer i alle aldre 
deltog i spil som f.eks. poker, kasino, 66, hjerterfri – og naturligvis bridge. Der var højt humør og stort 
engagement. Dagen afsluttedes med spisning.  
 



 

24. april 2008 Generalforsamling 2008 Side 5 af 6 
 Formandens beretning for 2007-2008 

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 vedli-
geholde 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 des-
værre kun bemærker/påskønner, når det undtagelsesvist ikke fungerer.  
 
Jeg håber at vi i den kommende sæson kan få lagt en plan for videreudviklingen af vores hjemme-
side. Vi har nu via spørgeskemaerne fået et bidrag til hvor indsatsområderne skal være, og med Leifs 
fortsat engagerede medvirken tror jeg, at vi vil kunne se en relancering indenfor en overskuelig perio-
de. 
 
Markedsføringsudvalgets arbejde har primært bestået i fortsat at udleje huset, og at have fokus på 
sponsor-arbejdet.  
 
Omkring udlejningen har vi på det generelle plan overvejet at ændre vore lejekontrakters opbygning, 
så de evt. opbygges af en generel lokale-/bordleje og mulighed for tilvalg af en række supplerende 
ydelser, som f.eks. rengøring, husets IT-installation, adgang til aflåste skabe. Desuden skal aftalerne 
åbne mulighed for reguleringer både alm. pristalsregulering og reguleringer ved forbedringer på hu-
set. 
 
På sponsor-arbejdet er der ikke sket så meget i år og vi vores hidtidige sponsor-aftale med Royal 
Unibrew er ikke blevet forlænget. Vi er dog igen i år blevet begavet med kr. 5.000 fra Spar Nord Fon-
den, i forbindelse med projektet vedr. rekruttering af nye medlemmer. 
 
Endelig har vi - med Gabriella i spidsen - deltaget i et projekt gennemført af Distrikt Nordjylland om 
markedsføring af bridgen i Aalborg Kommune. Projektet bestod i udarbejdelse af en fælles pjece om 
hvad bridge er, og hvor man kan spille det, samt i et bridge-arrangement på Hovedbiblioteket i Aal-
borg. 
 
5 Driftsudvalget 
Driftsudvalget har i den forgangne sæson bestået af: Lillian Kristensen, Anne Schousboe, Mogens 
Hyldig, Ove Bent Jensen, og Keld Kjær som formand.  
Desuden har Karl Johan Nielsen overtaget Claus Johansens arbejde med indkøb, opfyldning og af-
regning af sodavand og øl. 
 
I indeværende sæson har driftsudvalget bl.a. stået for maling af det gamle spillelokale og udskiftet alle 
armaturer i loftet. En stor tak til især Keld Kjær og Ove Bent Jensen for dette arbejde.  
 
Anne har fortsat det gode arbejde med udsmykningen af vore lokaler med ”vandre-kunst”. Jeg ved ik-
ke 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 natur-
ligvis markedsføring og at få solgt noget – og her går det vist noget trægt, men mindst 1 billede skulle 
være solgt i år! 
 
Lillian har ansvaret for rengøringen, og sørger for at alle rødderne også har det godt (altså de grønne 
planters). 
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Mogens Hyldig tager sig af den svære opgave hele tiden at sørge for at vore kortblandemaskiner kø-
rer godt. 
 
Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne sige tak til hele driftsudvalget, for at holde vores hus på dupper-
ne både i det daglige med rene viskestykker, øl/vand i køleskabet og fløde til kaffen, for udsmyknin-
gen, for kortblandemaskinens vedligeholdelse og reparation, og for de mange store forbedringer, der 
løbende udføres. Også her bemærker / påskønner man jo desværre kun arbejdet, når der mangler 
noget!  
 
6 Eliteudvalget 
Eliteudvalget er med stor hjælp fra Per Gaunø Jensen blevet relanceret her sidst på sæsonen. Udval-
get er sammensat med H.C. Graversen, Kristian Tylvad, Morten Jepsen og Per Gaunø Jensen. Der 
arbejdes dels med at ændre turneringsstrukturen for torsdag, således at der bliver færre aftener brugt 
på kvalifikation til A- og B række, og dels på at samle en elitetrup af spillere, der seriøst vil arbejde på 
at hæve niveauet for præstationerne både internt og eksternt. Eliteudvalget har formuleret en mål-
sætning om at BK Nord over en 5-årig periode skal være at finde blandt landets 3 stærkeste klubber. 
Det er en ambitiøs målsætning, og det bliver spændende at se, om den kan indfries.  
 
7 Det kommende år 
Den kommende bestyrelse skal naturligvis selv prioritere opgaverne, men en del er dog allerede givet 
på forhånd. Vi skal f.eks. 
 
• fortsat have fokus på rekruttering af unge mennesker 
• tilbyde nogle flere uddannelsesaktiviteter 
• have gang i elitearbejdet  
• have revideret vores udlejningspolitik, 
• have yderligere fokus på hjemmesidens videreudvikling 
 

8 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 særlig tak til de 3 nye medlemmer af bestyrelsen. Jeg synes generelt, at I har gjort det særdeles 
godt, og jeg er da også glad for, at I vil fortsætte i den kommende sæson. 
 
Med disse afsluttende ord, ønsker jeg alle en ny god sæson i BK Nord!  
 
 
Henning Gerner Mikkelsen, formand 
Bestyrelsen for BK Nord 


