
 

Referat af BK Nords ordinære generalforsamling d. 30/4 2004: 

 

Formanden, Henning Mikkelsen bød velkommen til klubbens 26. general- 

forsamling og rettede en særlig velkomst til Aalborg BKs formand, Per Frost, der 

var inviteret med som observatør i forbindelse med udbygningen af samarbejdet 

mellem de to klubber. 

 

Punkt 1: Valg af dirigent. Valgt blev Leif Rasmussen. Som referent valgtes Hans 

Clemmensen. 

 

Punkt 2: Formandens beretning. Henning fortalte om resultaterne af 

spørgeskemaer, udfyldt af medlemmerne på spilleaftenerne. Alle resultater vil blive 

lagt ud på nettet. Af skemaerne fremgik det, at bestyrelsen burde arbejde med 

problematikkerne omk. pause- og spilleafteners længde, måske især m.h.t. 

torsdagsklubben, og ligeledes burde rygeregler for torsdagsklubben drøftes. 

Undervisning før spillet om tirsdage og onsdage har haft stor tilslutning. 

Øvrige u-visning med udgangspunkt i Bridgevejen er forestået af Allan A. og Jes 

Bank. Henning takkede dem for den store arbejdsindsats. 

Klubben har sponsorkontrakt med Bryggerigruppen. En henvendelse til 

Sparekassen Nordjylland havde været negativ, hvilket medførte en kommentar om, 

hvilken bankforbindelse klubben bør have. 

Henning omtalte de flotte resultater klubben har haft udadtil i denne sæson- måske 

de flotteste i klubbens historie, men henviste ellers til nettet og Ny - hedsbrev 3. 

M.h.t. nyhedsbreve havde klubben til hensigt, at  udsende fire pr. sæson. Var i 

denne sæson kommet op på tre - men mangler medlemmer til en re- 

daktionskomite. 

Vedr. klubbens prispolitik omk. udlejning af lokaler: Der gælder faste priser, når 

der skal være distrikt- og kredsarrangementer. Klubspillere, der ønsker at benytte 

lokalerne til eks.v. afvikling af pokalkampe og andre arrangementer, kan gøre dette 

gratis, men er forpligtiget til at betale husets øl-vand-kaffe og vinpriser. 

Jubilæum: Klubben har 25 års jubilæum og har lagt jubilumsturneringen sammen 

med Aalborg BKs turnering søndag d. 7. november. Den øvrige del af jubilæet, 

d.v.s. reception og fest, vil bestyrelsen sammen med et udvalg bestående af Grethe 

Krøjgaard, Mogens Hyldig og Hans Clemmensen arbejde videre med. Det var nok 

bestyrelsens opfattelse, at denne del burde afvikles i en weekend op til turneringen 

d. 7. november - eller weekenden efter- hvis iøvrigt forbundets kalender tillod det. 



Henning fortalte om samarbejdet med  Aalborg BK, der foreløbig har udmøntet sig 

i fælles sommerturnering, turneringen d. 7.november og arbejdet om fælles, evt. 

nye og større lokaler. I den forbindelse har Lars Fogh lovet at sondere 

mulighederne for en udbygning af lokalerne på Revlingebakken, ligesom Per Frost 

har undersøgt mulighederne andre steder 

i byen.  

       Allan Amstrup har i denne sæson haft jobbet som turneringsleder i tors- 

dagsklubben. Han ønsker ikke at fortsætte. I stedet har Niels Krøjgaard lovet at 

fortsætte dette arbejde næste sæson.  

       Endelig efterlyste Henning initiativer til rekrutering af nye medlemmer, 

specielt unge. 

       En tak blev rettet til Mogens Hyldig og  Ove Bent Jensen. De  har udført et 

stort arbejde med renovering og maling af udvendige facader. Det næste arbejde, 

der skal udføres, er maling af loftspladerne. Henning håber , at der vil melde sig 

nogen til at hjælpe med. 

 

Punkt 3 og 4: Regnskab og budget. Jens Thomsen, kasserer gennem 25 år 

gennemgik regnskab og budget. Det blev oplyst, at man håbede at kunne holde 

kontingentet på nuværende niveau. På spørgsmål om jubilæumsarrangementer, er 

det klubbens indstilling, at disse skal hvile i sig selv. Efter enkelte andre opklarende 

spørgsmål blev såvel regnskab som budget enstemmigt vedtaget. 

 

Punkt 5: Der var ikke indkommet forslag. 

 

Punkt 6: Valg af bestyrelse: Lars Fogh og Albert Nielsen ønskede ikke at modtage 

genvalg. Lars vil dog godt fortsætte med komitearbejde, og Albert fortsætter 

sandsynligvis sit arbejde i bestyrelsen i Bomarkshus 

Nyvalgt blev: Niels Peter Ørbæk. Udover ham, består bestyrelsen så af Allan 

Amstrup, Jens Thomsen, Henning G. Mikkelsen, Kirsten Mikkelsen og Ole 

Marcus Pedersen 

Revisor: Valgt blev Jørgen Svendsen 

Revisorsuppleant: Valgt blev Jens Peter Pedersen 

 

Punkt 8: Eventuelt. Her var der ingen bemærkninger. 
 


