
Referat af generalforsamling i BK Nord torsdag den 17. juni 2020 
1. Valg af dirigent og referent 

Som dirigent blev Per Gaunø valgt. Per Gaunø takkede for valget og 
påpegede at generalforsamlingen (pga. Covid19 situationen) var indkaldt med 
lidt for kort varsel. Da ingen gjorde indsigelser mod det korte varsel 
konkluderede Per at generalforsamlingen var gyldig og beslutningsdygtig. 
Ejnar Hobolth blev valgt som referent 

2. Bestyrelsens beretning 
Henning Gerner Mikkelsen gennemgik beretningen og foreslog herunder at 
den nye bestyrelse intensiverede markedsføringsindsatsen. Formanden 
afsluttede med at takke Rikke Jørgensen for det store arbejde i bestyrelsen, 
ikke mindst afvikling af et stort antal turneringer.  
Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning og Rikke modtog 
forsamlingens akklamation. 
Herefter tog Kathrine Borregaard ordet og takkede formanden for den aldrig 
svigtende ildhu og dygtighed, hvormed han havde varetaget 
formandshvervet. Også formanden modtog forsamlingens akklamation. 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab 
Ejnar Hobolth gennemgik regnskabet for 2019. 
Bo Blach (BK Nords repræsentant i Bomarkshus bestyrelse) kommenterede 
udgifterne og budgettet for vedligeholdelse og påpegede hvor væsentligt det 
er at BK Nord har afsat et betydeligt beløb til kommende nødvendige 
renoveringer af bygningen. 
Forsamlingen godkendte regnskabet. 

4. Godkendelse af budget for næste regnskabsår 
Ejnar Hobolth gennemgik budgettet for 2020 og Kathrine Borregaard 
redegjorde for (de små) ændringer i kontingentsatser for 2020. 
Budget og kontingentsatser for 2020 blev godkendt 

5. Forslag 
Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg Rikke Jørgensen, Ejnar Hobolth, Gitte 
Andersen, Albert Mylius Nielsen og Henning Gerner Mikkelsen. Rikke 
Jørgensen og Henning Gerner Mikkelsen ønsker ikke genvalg. Ikke på valg er 
Torben Kleinschmidt, Keld Kjær og Kathrine Borregaard 

Bente Siggaard Andersen, Gitte Andersen, Albert Mylius Nielsen og Ejnar 
Hobolth blev valgt til bestyrelsen 

7. Valg af suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant 
Per Frederiksen blev valgt som suppleant. Peter Rasmussen blev valgt som 
revisor og Inge Rasmussen som revisorsuppleant 

8. Eventuelt 
Forsamlingen foreslog at den nye bestyrelse (gen-)overvejede  

a) Indførsler af MobilePay til betaling af turneringer og kontingent 
b) Forbedring af ventilationen i lokalerne 

 
Henning Gerner Mikkelsen takkede Per Gaunø for ledelsen af generalforsamlingen og 
takkede forsamlingen for god ro og orden. 


