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1 Bestyrelsens overordnede/generelle arbejde i 2019-2020 

1.1 Sammensætning og konstituering i sæsonen 
Bestyrelsen har i sæsonen 2019–2020 bestået af de 8 medlemmer. Nyvalgt til bestyrelsen sidste år blev Torben Kleinschmidt, 
Kathrine Borregaard og Keld Kjær (1 årigt mandat). Ejnar Hobolth, Rikke Jørgensen, Gitte Andersen, Albert Nielsen og 
Henning Gerner Mikkelsen fortsatte, sidstnævnte dog kun på et 1-årigt mandat. 
 
Bestyrelsen konstituerede sig med Henning som formand, Rikke som ansvarlig for turneringer, Kathrine med ansvar for 
medlemsrekruttering og uddannelse, Gitte som ansvarlig for husets indkøb, rengøring, m.m., Torben som sekretær og 
hjemmeside/IT, Ejnar som kasserer, Keld og Albert som ansvarlige for vedligeholdelsesopgaver på bygning og inventar. 
 
Associerede medlemmer af bestyrelsen har i år været Bo Blach, som medlem i bestyrelsen for Ejerforeningen Bomarkshus, og 
som hidtil Kristian Tylvad som konsulent på husets IT-konfiguration og på Bridgecentralen. Bestyrelsen siger tak for deres 
indsats. 
 

1.2 COVID-19 epedimien 
Sæsonen har været meget ekstraordinær med nedlukning af landet fra 12. marts 2020 og dermed også forbud mod 
forsamlinger og dermed også brug af huset. Situationen er for husets brugere blevet delvist normaliseret fra 8. juni med 
mulighed for forsamling af op til 50 personer i huset, og normaliseres yderligere til 100 pr. 8. juli og helt fra 8. august 2020.  
 
Som et led i normaliseringen og som yderligere tryghedsskabende foranstaltning har klubben sammen med Aalborg BK 
indkøbt plexiglas skærme til alle borde, ligesom der opstilles håndsprit-dispensere på borde og andre relevante pladser. 
Klubben opfordrer i øvrigt til overholdelse af alle henstillinger fra sundhedsstyrelsen om bl.a. god hygiejne.  
 
Sæsonen er derfor blevet forkortet og stillingerne pr. 12. marts er derfor ”frosset” og anvendt til udpegning af klubmestrene 
på de enkelte aftener. Præmier for forårets turneringer er ikke uddelt men det vil ske når den nye sæson starter op. 
 
Det har også betydet at vi ikke har kunnet afholde vores årlige medhjælperfest, at vores sommerhold-turnering ikke kom i 
gang i maj og at vores generalforsamling måtte rykkes til i dag. Medhjælperfesten udskyder vi til efter sommerferien, og vi er 
pt. i gang med at undersøge om vi kan lave en forkortet sommerhold-turnering. Vi har dog allerede igangsat et åbent hus 
onsdag aften som Kim Nielsen har tilbudt at stå for og det blev skudt i gang sidste onsdag.  
 

1.3 Bomarkshus 
Vores forhold til bestyrelsen i Bomarkshus er i den forgangne sæson blevet mere normaliseret, og der vises interesse fra 
begge parter til en fortsat forbedret dialog. Bo Blach er fortsat klubbens repræsentant i bestyrelsen.  
 
BK Nord har inviteret Bomarkshus’ bestyrelse til et dialog-møde og det er blevet taget godt imod, men p.g.a. situationen i 
foråret 2020 med COVID-19  epidemien er mødet endnu ikke afholdt.  
 
Vi har dog givet tilsagn om et tilskud til etablering af en gangsti til parkeringsområdet ved Kristent Centrum, så vore 
medlemmer og brugere af huset også kan parkere der. Den etableres senest til efteråret.  

1.4 40 års jubilæum 
Klubben holdt i september en flot jubilæumsreception med deltagelse fra nuværende og tidligere medlemmer, husets 
brugere, og andre klubber i distriktet. En god og mindeværdig dag, som Kathrine har foreviget med billed-serien, der hænger 
i det første spillelokale. 
 

1.5 IT i huset 
Torben Kleinschmidt har stået for flytning af vores domæne til anden udbyder, og tillige lavet en smart automatisk tilmelding 
til klubaftener og særlige arrangementer på hjemmesiden.  
Pc-installationen kører fortsat, selv om vi nok står overfor en snarlig udskiftning. Vi har dog i sæsonen lejlighedsvist haft lidt 
tekniske problemer med overførslen af data fra Bridgemate-serveren til pc’en.  
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2 Turneringsudvalget 

2.1 Årets par mesterskaber og holdturneringer 
1. Ved DM i Svendborg vandt Ginette Blansjaar DM for damepar sammen med en makker fra Århus. 
2. I divisionsturneringen kan nævnes følgende resultater: 

a. Team Vepidan med Kristian Tylvad, Morten Jepsen, Morten Klug og Poul Clemmensen blev nr. 1 i 2. div. Og 
rykker op i 1. div.  

b. Svend Brassøes hold (Stener Glamann, Brian Nielsen og Michael Ankersen) i 3. division blev nr. 2 og skal 
spille en oprykningskamp om oprykning til 2. division.  

c. Jens Thomsen hold i 3 division endte i midten og forbliver i 3. division 
3. I Kreds 4’s holdturneringer har det været en sæson med blandede resultater. Kim Nielsens og Ole Marcus Pedersens 

hold forbliver i Kval. Nord. 
4. Ved de nordjyske distriktsfinaler kan nævnes følgende resultater: 

a. Kathrine Borregaard og Flemming Madsen vandt mixed par finalen 
b. Vilhelm Christiansen og Per Frederiksen vandt Senior Par finalen  
c. Åben Par er ikke afviklet p.g.a. COVID-19.  
d. Klubhold-finalen blev vundet af BK Nord 2 med Clemmensen, Klug, Marquardsen, Tylvad og Jepsen. 

 
Alle øvrige resultater, opnået af Nord spillere, kan ses på vores egen hjemmeside eller ved distrikt, kreds eller forbund. 

2.2 BK Nord’s egne turneringer 
BK Nord afholdt i oktober 2019 sin årlige åbne turnering, der denne gang var en guld-point-turnering i anledning af 40 års 
jubilæet. Der blev spillet i 4 6-bordsrækker og bl.a. med deltagelse af ca. 30 spillere fra Norge, der beskedent kun løb med 
første pladsen i 3 af de 4 rækker. 
 
Årets turneringsaftener planlægges og tilrettelægges af turneringsudvalgene, der har bestået af  
 

1. Tirsdag: Vilhelm Christiansen (tu-leder) og Rikke Jørgensen 
2. Onsdag: Tommy Andersen (tu-leder) 
3. Torsdag: Erik Christensen (tu-leder), Kristian Tylvad og Rikke Jørgensen 

 
Det er bestyrelsens indtryk, at klubbens spilleaftener generelt har forløbet tilfredsstillende, men der har dog på nogle 
spilleaftener været udfordringer med turneringstilrettelæggelsen. 
 
Vi har været i alt 184 spillere fordelt med 48 tirsdag, 88 onsdag og 48 torsdag. Vi har igen i år oplevet vigende tilslutning til 
tirsdag og torsdag, mens onsdag aften fortsat er en stor succes, takket være en fortrinlig indsats af Tommy Andersen. Fra 
bestyrelsen skal der lyde en stor tak til turneringsudvalgene og alle der hjælper til med opstilling, kaffebrygning, oprydning, 
genopfyldning af køleskab, etc. 
 
Klubmestrene på aftenerne er: 
 
 Par Hold 
Tirsdag Rikke Jørgensen – Poul Clemmensen Rikke Jørgensen – Poul Clemmensen 

Nils-Aage Gregersen – Henning Gerner Mikkelsen 
Onsdag Mette Søndergaard – Jette Skole Spiller ikke hold-turnering 
Torsdag Svend Brassøe – Stener Glamann Poul Clemmensen – Morten Klug 

Morten Jepsen - Kristian Tylvad 
 

3 Medlemsaktiviteter, herunder undervisning, m.m. 

3.1 Nyt æresmedlem 
Ved jubilæums-receptionen i september 2019 blev vores mangeårige underviser og bridge koryfæ Jes Bank hyldet og 
udnævnt som æresmedlem. Jes har været med fra klubbens start og i alle årene gjort et fantastisk arbejde for udbredelsen af 
bridgen generelt og for rekrutteringen til klubben.  
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3.2 Pro-AM turnering for Dansk Skolebridge i januar 2020 
Klubben ville gerne støtte arrrangementet og tilbød at betale det minimale indskud på 1.000 kr. til 3 medlemmer der kunne 
tænke sig at spille med en Pro, men der var desværre ingen interesserede. I stedet tilbød klubben primo året vores nordjyske 
koordinator, Birthe Kjeldsen en dag i huset for interesserede elever med fri drikkevarer og pizzaer. Vi har dog ikke hørt mere 
fra Birthe, formentlig grundet COVID-19. 

3.3 Medlemsaktiviteter 
Klubben har også i år tilbudt vores medlemmer at deltage gratis i åbent hus i både efterårs-, vinter- og påskeferien. 
Påskeferien blev dog ikke til noget p.g.a. COVID-19. Der har været fin tilslutning og spillet i 1-2 rækker. 
 
Vi tilbød igen i begyndelsen af sæsonen, at onsdags- og torsdagsspillere kunne spille enkelte turneringer tirsdag uden 
beregning, men der har ikke været nogen interesse for at benytte sig af muligheden. Bestyrelsen har for den kommende 
sæson tilbudt vore medlemmer at spille gratis om tirsdagen, hvis de også spiller enten onsdag eller torsdag. Nogle spillere har 
taget imod tilbuddet, men vi ser gerne større søgning til tirsdags-klubben.  
 
Poul Clemmensen og Vilhelm Christiansen har i sæsonen været tilknyttet som mentorer for vores talentfulde 
begyndere/klubspillere, Mette Søndergaard-Jette Skole samt Anamarija Sørensen-Mads Mark. Mentor-ordningen er et godt 
tilbud, men skal formentlig fremover tilpasses i både indhold, form og progression. 
 
Som en udløber af COVID-19 har Kathrine Borregaard og Tommy Andersen organiseret mulighed for at spille på BBO i stedet. 
Der har været afholdt et par enkelte turneringer, dog med begrænset tilslutning, men det er nok vilkårene for alt nyt.  

3.4 Spillekort udlejning 
Tommy har igen i år stået for salg af spille-kort til medlemmer og tillige færdig-blandede kort, inkl. spil-statistik.  

3.5 Undervisning 
Jes og Tommy har med stor succes afholdt et kursus d. 8. marts 2020 i grundsystemet og nogle konventioner med deltagelse 
af ca. 80 spillere, primært fra onsdag. 
 
Begynder-undervisningen har i denne sæson været noget præget af lille søgning. Kun 4-5 spillere har modtaget undervisning 
tirsdag aften. Indslusning af kursisterne i klubbens spille-aftener har været aflyst p.g.a. COVID-19. 
 

4 Markedsføring af klubben, udlejning af huset, sponsorater 

4.1 Markedsføring og sponsorering 
Vores markedsføring er som i tidligere sæsoner stort set begrænset til det, der sker via vores hjemmeside. Vi er fortsat ikke 
dygtige / ivrige nok til at fortælle pressen om bridgen og vore medlemmers resultater. 
 
På sponsor-arbejdet er aftalen med OK blevet opsagt p.g.a. af for lille tilslutning. Vi har fortsat en sponsoraftale med Thorkild 
Kristensen, hvorfra vi modtager et fast årligt beløb + et tilsvarende beløb ved et medlems salg af fast ejendom.  

4.2 Udlejning  
Damebridgeklubben B93 har spillet tirsdag eftermiddag i mere end 20 år i klubbens lokaler, men klubben har desværre opløst 
sig selv i september 2019.  
Vi lejer fortsat ud til 2damebridgeklubber torsdag eftermiddag, til en herrebridgeklub tirsdag eftermiddag, til Aalborg 
Bridgeklub hele mandagen, og til Bridgeklubben Limfjorden, der spiller åbent hus hver onsdag eftermiddag.  

5 Husets drift 
Driftsopgaverne i huset er fordelt på flere bestyrelsesmedlemmer samt en række frivillige. 
 
Af årets opgaver har der været anskaffelse af bedre stole i stedet for de gamle lyslilla, hvor flere var ved at falde fra 
hinanden. Albert opsøgte tidligt Nykredit, der skulle flytte i nye lokaler og det lykkedes at få ca. 40 nyere stole. Med hjælp fra 
frivillige blev stolene transporteret til huset og de gamle kørt på lossepladsen. Albert har endvidere med andre frivilliges 
hjælp sørget for nye glidesøm under alle stole.  
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Ellers har Keld Kjær fået sat nye loftsplader op overalt i de spillelokale 2. De gamle var præget af flere års vandskader fra 
Bomarkshus’s utætte regn- og spildevandsledninger, der løber lige over loftspladerne. Keld har endvidere sat nye kortskabe 
op på kontoret, og udført diverse andre vedligeholdelsesopgaver. 
 
Vi måtte opsige samarbejdet med den hidtidige rengøringsassistent, men Gitte har fået ansat et par internationale 
studerende som rengøringshjælper og køkkenmedhjælper, når vi har større  
 

6 Det kommende år 
Den kommende bestyrelse skal naturligvis selv prioritere opgaverne, men nogle er dog allerede givet på forhånd 

7 Afslutning 
Til slut vil jeg gerne rette en stor tak til Rikke Jørgensen, der har været et stort aktiv for klubben og bestyrelsen i 6 år, og som 
dygtigt og med ildhu har organiseret alle vore egne og tillige åbne turneringer i huset.  
 
Endelig vil jeg gerne 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, samt et ønske til jer alle om en ny god sæson i BK Nord!  
 
På bestyrelsens vegne 
Henning Gerner Mikkelsen, formand 

25. juni 2020 Generalforsamling 2020 Side 6 af 6 
Bestyrelsens beretning for 2019-2020 


