Dagsorden / Referat
Bestyrelsesmøde i BK Nord, lørdag, den 7. december 2019, kl. 10.00 – 12.00
Til stede:
Rikke Jørgensen, Henning Gerner Mikkelsen, Keld Kjær, Albert Nielsen,
og Kathrine Borregaard.
Afbud:

Ejnar Hobolth, Gitte Andersen og Torben Kleinschmidt.

Referent:

Henning Gerner

Dagsorden
Dagsordenspunkter / Referat skrevet i kursiv
Godkendelse af referat Referatet er godkendt og uploadet til hjemmesiden.
fra sidste møde.
Generelt
a. Ansøgning fra Keld om skattefri godtgørelse if.m.
ekstraordinær indsats
Godkendt beløb på 2.500,- kr.
b. Børneattester fornyes?
Der skal indhentes børneattest på Erik Christensen og
Vilhelms skal evt. fornyes.

Opfølgning

Driftsudvalg

Keld

a. Låsesystem til kortskabe

Ejnar

Keld indkalder til møde med kortlæggerne, tu-lederne,
Rikke og Kathrine for at instruere dem i at anvende
app’en.
b. Ombetrækning af stole.

Albert

Primo 2020 har vi måske en mulighed for at få stole fra
Nykredit.
c. Lys til P-plads ved Perikumvej

Keld

Etableres i næste uge. Forventet omkostning 1500 +
moms.
d. Bridgemateriel status

Tommy

Meldekort til kasser udskiftes til plastic kort løbende.
Tommy køber ind efter behov.
e. Indkøb og rengøring

Gitte

Nuværende procedure med at kontakte Gitte ved
mangler skal suppleres med, at vi altid skal have en
minimumsbeholdning.
Vi skal løbende følge op på, om rengøringen sker efter
de fastlagte opgaver og standarder.
Turneringsudvalg
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a. Kommende turneringer i huset
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Dagsorden

Dagsordenspunkter / Referat skrevet i kursiv
Kval.Nord / Mellemrække d. første weekend i januar.
Kathrine er ansvarlig for weekenden, og sikrer ekstra
rengøring via Gitte.

Opfølgning
Kathrine /
Gitte

b. Makkerbytte torsdag og afledede effekter
Turneringsudvalgets beslutning blev taget til efterretning. Der tages ikke yderligere skridt i sagen.
Medlemsudvalg

a. Dansk Skolebridge ProAM turnering - støtte hertil

Henning

Beslutning om at støtte arrangementet med 3 x 1.000.
Lodtrækning ved flere tilmeldinger. Annonceres på
hjemmesiden og via tu-lederne.
b. Turneringslederkursus d. 11. januar
Gert Villumsen har fået invitationen.
c. Undervisningstilbud – Dennis Bilde?

Rikke

Rikke har opgivet at få en aftale med Dennis. Rikke
kontakter alternativt Mads Krøjgaard med henblik på
undervisning i 1-2 dage i en weekend i foråret.
Markedsføring/
lejeaftaler

a. Statusmøde med Aalborg Bridgeklubs nye
bestyrelse

Henning

Vi forsøger at lave et møde primo det nye år en fredag
eftermiddag fra ca. kl. 16.00 i lige uger.
b. Opdatering af hjemmeside med omtale fra
Jubilæumsarrangement

Kathrine

Hjemmesiden opdateres hurtigst muligt.
Økonomi

a. Status på økonomi
Økonomien / status på bankkontoen ser fin ud.
Hvis vi betaler negative renter på vores bankkonto,
skal vi overveje at finde andet pengeinstitut. Vi bør
også overveje placering i værdipapirer, evt. efter
indstilling til generalforsamlingen.

IT

a. Problemer med upload af bridgemate-server
resultater.
Tylvad undersøger problemet.

Evt.
Næste møde

7. december 2019

a. Vandskadede loftsplader udskiftes efter behov af
Keld.
Næste møde er 30. januar 2019 kl. 16.30
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