Referat
Bestyrelsesmøde i BK Nord, onsdag, den 12. august 2020, kl. 16.30 – 20.00
Til stede: Kathrine Borregaard, Keld Kjær, Albert Nielsen, Per Frederiksen, Ejnar Hobolth og
Gitte Andersen og Bente Siggaard Andersen.
Tommy Andersen (delvis)
Fraværende:
Referent: Bente Siggaard Andersen
Dagsorden
Referat
Godkendelse af referat Referat fra foregående møde blev ikke drøftet på
fra sidste møde.
mødet.

Sæson 20/21

Opfølgning

Der mangler stadig spillere tirsdag og torsdag for at få
rækkerne til at gå op.
Keld Kjær følge op tirsdag aften, Kathrine på torsdag
aften.
Onsdag aften er fuldt booket med 88 spillere.

Kathrine/
Keld

Der er ligeledes tilbud om begynderundervisning
onsdag
Her er der en begrænsning på 10 kursister, da der
grundet Covid-19 er en begrænsning på 100 personer i
bridgehuset.
Der er pt. 9 kursister tilmeldt
Personaleforeningen, Aalborg Sygehus har forespurgt
om klubben er interesseret i at afholde et eksklusivt
kursus. Holdstørrelse fra 20-40 personer
Planen er at der undervises 6 lørdage fra efterårsferien
frem til jul.
Deltagerafgift kr. 450. Kursister kan herefter spille
forårssæsonen tirsdag aften, uden beregning.

Per

Der er fremsat em forespørgsel omkring muligheden
for at Limfjorden (onsdag eftermiddag) optages som
”klub” under BK Nord.
Det blev besluttet at BK Nord fremover står for onsdag
eftermiddag. Klubben adskiller sig ved at resultatet
opgøres for hver spillegang. Der er er ingen mødepligt
og der skal ikke stilles substitut.
Der kan betales for hele sæsonen eller pr. gang.
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Dagsorden

Referat
Det er pt. uafklaret om der spilles med
handicapregulering.

Opfølgning

I forbindelse med ovenstående drøftelse, blev det
besluttet at forsætte med at 2 spilleaften/dag er gratis.
Spilles der 3/4 gange, vil kontingent være 450 for de
efterfølgende.

COVID-19

Der er pt. en begrænsning på 100 personer i lokalerne.
For at begrænse evt. smitte er der følgende tiltag
-

Plexiglas skærme på alle borde

-

Sprit ved indgang, borde og kaffestationer

-

Kaffestation til hver række

-

Der blandes flere kort så de ikke skal cirkulere
mellem rækker.

-

Hænder afsprittes ved rundeskift eller min. hvert
4. spil

-

Derudover følger vi sundhedsmyndighedernes
anbefalinger.

Covid-19 tiltag skal på hjemmesiden
Turneringsudvalg

a. Kommende turneringer i huset

Kathrine
Per

3./4. oktober - Kreds 4 og divisionsturnering
Turneringsleder - Martin Hilmer
31. Oktober - Sølvturnering
Turneringsleder - Martin Hilmer
Der er taget kontakt til Nordmændene. Kathrine laver
invitation som fremsendes til dem og distriktet.

Kathrine

29. november - Mix semifinale
14. februar 2021 - Serie 2
Eksterne samarbejder

a. Møde med Bomarkshus
Der foreligger pt. inden dato

Kathrine/
Keld

b. Møde med Aalborg Bridgeklub
Mødet planlægges efter Aalborg BK’s
generalforsamling 25.08
c. Distrikt Nordjylland generalforsamling 14.08.2020
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Dagsorden
Økonomi

Referat
Ejnar er i proces med at give Kathrine adgang til konto.

Opfølgning
Ejnar

Spar Nord kontanthåndtering er solgt til Nokas.
Da Nokas har et relativt højt gebyr, for indbetaling af
kontanter blev der truffet beslutning om at oprette en
MobilePay løsning til klubben.

Ejnar

Ny lovgivning kræver at alle bestyrelsesmedlemmer
registreres med kopi af Sundhedskort samt
pas/kørekort. Dette blev effektueret på mødet.
IT

Aktiviteter

a. It -systemer og adgang.
Der skal udarbejdes en oversigt over relevante
systemer, samt hvem der har adgang og skal have
adgang.
b. BK Nord dokumenter
Dokumenter ligger pt. i et AAU Sharepoint
Henning og Bente har adgang, men der kan ikke
tildeles adgang til personer udenfor AAU, der skal
findes en løsning i BKNord regi.

Bente

c. Torben Kleinschmidt er kontaktet vedr. Intro til
Wordpress, afventer videre planlægning

Bente

a. Hjælperfest
Afholdes 28.08. Bestyrelsen mødes kl. 17 og rigger
til. Albert har styr på forplejning.

Albert/alle
Gitte

Gitte bestiller rengøring så der er klar til
sæsonopstart i Aalborg BK mandag.
b. BC3 Kursus 19.09.2020
Evt.

Opfølgning på klage.
Som svar på yderligere korrespondance i forbindelse
med klage, fremsender bestyrelsen svar til klager med
en opfordring til at indberette spørgsmålet til Distriktets
appeludvalg.
Klubbens ene facadeskilt er nærmest ulæseligt.
Eksisterende skilt renoveres el. udskiftes.

Næste møde

4. juli 2020

Kathrine

Keld

Næste møde er 28.08.2020 kl. 16.00
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