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1 Bestyrelsens overordnede/generelle arbejde i 2009-2010 

1.1 Sammensætning og konstituering i sæsonen 

Bestyrelsen har i sæsonen 2009–2010 haft næsten samme sammensætning som i forrige sæson. 
Nyvalgt til bestyrelsen sidste år var Vilhelm Christiansen, og gengangerne er Jens MunchThomsen, 
Per Gaunø Jensen, Bo Blach, Ole Marcus, Keld Kjær og Henning Gerner Mikkelsen. De overordnede 
funktioner i vores organisationsplan er blevet varetaget som i forrige sæson, dog har Vilhelm primært 
fokuseret på rekruttering. 
 
Associerede medlemmer af bestyrelsen har i år været Per Frederiksen, som vores kontaktperson til 
Bomarkshus, og som hidtil Kristian Tylvad med ansvaret for vores edb og Leif Rasmussen med an-
svar for vores hjemmeside. 
Igen i år vil bestyrelsen sende en stor tak til de 3, som i den forgangne sæson atter har ydet en pris-
værdig indsats for klubben. 

1.2 Snydesag i BK Nord 

I starten af sæsonen fik vi en kedelig sag i BK Nord. Sagen drejede sig om et mange-årigt og betroet 
medlems kig i kortfordelinger, manipulation af disse i pc’en og udnyttelse heraf i melding og spil. Sa-
gen har taget en meget stor del af bestyrelsens ressourcer og vi mangler fortsat at lægge sidste hånd 
på sagen. Sagen har endvidere været trukket i langdrag af en særdeles langsommelig behandling i 
Danmarks Bridge Forbund. Internt har vi givet det pågældende medlem ½ års karantæne suppleret 
med 2 års karantæne omkring brug af klubbens IT-installation og endelig mindst 2 års karantæne som 
tu-leder i klubben, og DBF har givet os bemyndigelse til at give medlemmet en generel straf ligeledes 
op til ½ års karantæne. Den generelle straf har bestyrelsen dog pt. ikke taget endelig stilling til. 

1.3 Medlemsundersøgelsen og dens resultater 

Vi har ikke haft ressourcer til at gennemføre en medlemsundersøgelse i år. 

1.4 Nye medlemmer 

Vilhelm har arbejdet med et koncept for at rekruttere nye medlemmer. Lis Hedehus og Vilhelm har 
herunder forsøgt at starte en eftermiddagsklub op onsdag, men der var for få tilmeldinger til, at det var 
muligt at gennemføre. 

1.5 Bomarkshus 

I Ejerforeningen Bomarkshus er det juridiske tovtrækkeri omkring trapperenoveringen løst. Og det 
blev løst på økonomisk tilfredsstillende vis for foreningen.  
  
Opstribning af parkeringspladsen blev udført forrige år. På generalforsamlingen i marts måned 2010 
lød der stærk kritik over, at bridgespillere ikke respekterer spillereglerne for parkering. Der parkeres 
eksempelvis på fortove og brandveje. 
 
Bestyrelsens skitser til renovering af torvet foran "Højhuset" med cykelskur og generelt et mindre be-
tonagtigt udseende m.v. blev meget positivt modtaget på generalforsamlingen. Der vil i projektet - hvis 
det kan ske inden inden for rimelige økonomiske rammer - blive 
forsøgt inddraget en bedre belysning af den yderste del af torvet og (dele) af parkeringspladsen. 
  
Der er i 2009 foretaget en professionel gennemgang af de kommende års forventede vedligeholdel-
sesbehov og udgifterne hertil. Der påregnes ikke ekstraordinære udgifter. Der er generelt en fornuftig 
økonomi i foreningen. Bidraget til Ejerforeningen Bomarkshus fastholdes på uændret niveau. 
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2 Turneringsudvalget 
 
Turneringsudvalget har i år bestået af Kristian Tylvad, Martin Hilmer Jensen, Bo Blach og Per Gaunø 
Jensen. 
 
Klubben har i sæsonen 2009-2010 opnået pæne resultater med mesterskabet i Klubhold som det 
mest bemærkelsesværdige. Vi har jo i denne turnering stolte traditioner og atter i år deltog BK Nord 
med vores stærke hold bestående af H.C. Graversen, Poul Clemmensen, Jes Bank og Morten Jep-
sen. Disse 4 vandt med klar margen mesterskabet – et stort tillykke fra BK Nord. 
 
H.C. Graversen vandt også den stærkt besatte Danish Open i Vingsted ligesom han og Poul Clem-
mensen kom frem til semifinalen i pokalturneringen – hvor de dog desværre tabte. 
 
For at blive ved H.C. Graversen så sluttede hans 1. divisionshold på 4. Pladsen og kvalificerede sig 
dermed til slutspillet – desværre igen med et (meget) snævert nederlag til følge. De tabte til Schaltz 
der senere vandt mesterskabet. Freddie Brøndum deltog på Steen Schou’s 1. Divisionshold –i år med 
en vel noget skuffende 8. plads som resultat. 
 
I 2. division er BK Nord ikke repræsenteret men i 3. div. har klubben haft spillere på ikke færre end 5 
hold. Bedst gik det for Lasse Krefeldt’s hold der i en meget jævnbyrdig division løb med 2. pladsen og 
dermed en oprykningskamp til 2. division. Denne kamp blev desværre tabt til østkredsens repræsen-
tant og dermed får 3. division også til næste år fornøjelsen af Lasse Krefeldt, Michael Ankersen, Ton-
ny Hessel, Flemming Madsen, Jes Bank og Morten Jepsen. 
De øvrige 4 hold med BK Nord spillere klarede alle at forny billetten til næste sæson, og da Jens 
Thomsens hold klarede at rykke op fra Mellemrækken bliver der til næste år formentlig 6 hold med 
spillere fra BK Nord. Vi har i den forløbne sæson haft 17 spillere i divisionssystemet en næsten for-
dobling i løbet af bare 2 år – så der har som vi sidste år bedømte været en stigende bredde i elitede-
len. En glædelig udvikling som vi forhåbentlig kan holde fast i og styrke i de kommende år. 
 
Afgørende for om BK Nord kan være med helt fremme vil det være om vi formår at tiltrække unge og 
yngre spillere, og her har klubben et problem som vi desværre deler med de fleste klubber i Danmark. 
Pt. Spiller kun 2 under 25 år i klubben, og selvom den ene Rasmus Jepsen har gjort det fremragende 
med bl.a. landsholdsudtagelse som følge har vi her et indsatsområde som klubben fremover må søge 
at tilgodese. 
 
Ved Vingsted ugen deltog som altid mange BK Nord spillere, der også som vanligt opnåede mange 
gode placeringer i de åbne turneringer. 
 
I DM for åben par kvalificerede 6 par sig til finalen. Dette afstedkom ikke nogen absolutte topplacerin-
ger. Bedst var Freddie Brøndum på en 13. plads. B-finalen vandtes af Morten Klug og Michael Anker-
sen og da yderligere 2 par sluttede i den øverste 3. del er der i år hele 14 pladser at spille om i Nord-
jylland. 
 
BK Nord var også repræsenteret i de øvrige DM finaler (mix, dame og veteranpar) men også her 
uden topplaceringer. Måske mest imponerende at Bodil Villadsen og Birgit Petersen fik en 26. plads i 
damepar. 
 
I sommeren 2009 havde vi igen vores sommerholdturnering med 18 tilmeldte hold.  
 
  
På klubaftenerne har vi i år været i alt 184 spillere fordelt med 72 tirsdag, 48 onsdag og 64 torsdag. 
Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til turneringsudvalgene og alle de der hjælper til med opstil-
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ling, kaffebrygning, oprydning, genopfyldning af køleskab, turneringsleder-afgørelser, etc.. En fortsat 
stor tak til Ib, Lis og Poul, der igen i år har holdt onsdags aften i live, og også til det nye tirsdagsud-
valg med Vilhelm, Lis og Bo samt her i foråret også Grete Vestergaard, som på trods af flere tekniske 
vanskeligheder med kortdublering, Bridgemates og turneringsopsætning, samt 2 aflysninger p.g.a. 
vintervejret har fået ”manøvreret skibet i havn”, dog ikke med den kvalitet som der burde have været. 
Da tirsdagsudvalget næste år igen ser ud til at skulle sammensættes med nye folk, har bestyrelsen på 
sit seneste møde drøftet om vi kunne finde økonomisk grundlag for en lønnet ordning for vore 3 turne-
ringsaftener i kombination med en slags værtsfunktion.  
 
Torsdags aften blev allerede i starten af sæsonen handicappet ved, at vores tu-leder gennem de se-
neste 3 år, Tonny Hessel pludselig fratrådte. Bestyrelsen er glade for, at Ib Vestergaard og Poul Riise 
med meget kort varsel trådte til, og har stået for en tilfredsstillende afvikling af aftenerne. Der skal dog 
findes en ny løsning for den kommende sæson. 
 
Selvom sæsonen ikke er helt afsluttet kan vi allerede på nuværende tidspunkt se en del af sæsonens 
klub- og klubaftensmestre: For torsdag er det i hold: H.C. Graversen-Poul Clemmensen med hold-
makkerne Rasmus og Morten Jepsen. For tirsdag er det i par Kristian Tylvad og Flemming Clausen, 
og i hold har Kristian og Flemming spillet sammen med Martin Hilmer og Morten Heby. Resten vil bli-
ve kundgjort på vores hjemmeside, og foreviget på vores ”Wall of Fame” (mesterskabs-plaquetter)  
 
Alle øvrige resultater, opnået af Nord spillere, kan ses på vores hjemmeside (under historie) / under 
distriktet. 
 

3 Medlemsudvalget 
Medlemsudvalget har i den forgangne sæson kun bestået af Ole Marcus som formand og Jes Bank. 
  
Rekrutteringen af nye medlemmer har givet 10 til undervisning i Bridgevejen 1 og 2. 
 
Eet medlem havde ønsket at deltage i DBF’s turneringsleder kursus på Filskov Kro, og det har besty-
relsen bevilget, men kurset blev desværre aflyst. 
 
Delvist p.g.a. af tidligere års begrænsede interesse for supplerende undervisning og deltagelse i akti-
viteter udover spilleaftenerne har bestyrelsen i år valgt ikke at prioritere sådanne medlemsaktiviteter. 
 

4 Markedsføringsudvalget 
Vores markedsføring er som i tidligere sæsoner stort set begrænset til det, der sker via vores hjem-
meside. Vi er generelt ikke dygtige / ivrige nok til at fortælle pressen om bridgen og vore medlemmers 
resultater. 
 
Vores hjemmeside’s udvikling og vedligeholdelse har igen i år ligget trygt og sikkert hos Leif Rasmus-
sen. I sidste års beretning gjorde vi opmærksom på at vi skulle have fokus på en relancering af 
hjemmesiden. Vi har kigget på et par tilbud, og nu truffet en beslutning om at gå i gang med arbejdet 
med et firma. Arbejdet vil blive styret af Leif. 
  
Under udvalget ligger endvidere udlejningen af huset. Vi lejer fortsat ud til 3 damebridgeklubber tirs-
dag og torsdag eftermiddag samt til Aalborg Bridgeklub, og der er ikke sket noget nyt i disse lejefor-
hold. 
 
På sponsor-arbejdet er der heller ikke i år indgået nye aftaler. Vi har dog modtaget et sponsorbeløb 
fra Thorkild Kristensen i.f.m. at et medlem har solgt sit sommerhus. 
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5 Driftsudvalget 
Driftsudvalget har i den forgangne sæson bestået af: Anne Schousboe, Mogens Hyldig, Ove Bent 
Jensen, Lisbeth Andersen og Keld Kjær som formand. Lillian Kristensen er formelt udtrådt, men van-
der fortsat blomster. 
Desuden har Karl Johan Nielsen og Ole Elholm stået for indkøb, opfyldning og afregning af sodavand 
og øl. 
 
I indeværende sæson har vi fået styr på kabler m.m. til el og IT på kontoret. Keld har stået for al ar-
bejdet med kabelkanaler (sponsoreret af formanden ☺ ), nye pds-stik og et nyt krydsfeltskab. Ove 
Bent har fortsat ikke svært ved at finde malerarbejde og andet forefaldende håndværksarbejde og 
Lisbeth har vasket viskestykker og karklude, og Anne har igen i år taget sig af husets udsmykning. 
 
Mogens har også i år påtaget sig den svære opgave at vedligeholde vore kortblandemaskiner. Opga-
ven har dog været usædvanlig svær i år, og har betydet at vi her i april har måttet købe kort hos andre 
klubber til vore spilleaftener. Vi har derfor nu valgt at få maskinerne sendt til hovedreparation på Sjæl-
land. 
 
Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne sige tak til hele driftsudvalget for deres uvurderlige indsats med 
at holde vores hus i orden.  
 

6 Eliteudvalget 
I.a.b. – se dog kommentarer under turneringsudvalget. 
 

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. 
 

• Have vores IT til at fungere bedre 
• Have lanceret vores kommende hjemmeside 

• Have mere fokus Bridgehusets vedligeholdelse og rengøring 
• Igangsætte flere initiativer vedr. rekruttering 
 

8 Afslutning 
Til sidst vil jeg, som formand, 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 hvilket plan man spiller på. 
 
En særlig tak til bestyrelsen for godt og veludført arbejde, og for et positivt og udbytterigt samarbejde. 
En særlig stor tak til Keld, der efter 4 år i bestyrelsen, desværre nu udtræder. Keld har været et meget 
stort aktiv for klubben ikke bare fagligt og arbejdsmæssigt, idet han uegennyttigt har stået for og bi-
draget til store vedligeholdelses- og forbedringsprojekter i bridgehuset, men også personligt gennem 
sin meget rolige, behagelige og vindende måde at få opgaverne gennemført på. 
 
Med disse afsluttende ord, ønsker jeg alle en ny god sæson i BK Nord!  
 
 
Henning Gerner Mikkelsen, formand 
Bestyrelsen for BK Nord 


