Referat
Bestyrelsesmøde i BK Nord, onsdag, den 04. oktober 2020, kl. 17.00 – 18.30
Til stede: Kathrine Borregaard, Keld Kjær, Albert Nielsen, Per Frederiksen, Gitte Andersen
og Bente Siggaard Andersen.
Fraværende: Ejnar Hobolth
Referent: Bente Siggaard Andersen
Dagsorden
Dagsordenspunkter / Referat skrevet i kursiv
Godkendelse af referat Ingen kommentarer
fra sidste møde.
Corona situationen.

Opfølgning

Der er pt. et loft på max 50 personer.
Herrebridgeklubben lukker ned indtil videre.
Damebridgeklubberne fortsætter og har fordelt sig i de
to spillelokaler.
Såfremt der opstår smitte blandt medlemmer, rtter vi
henvendelse til Styrelsen for patientsikkerhed.

Status på kontingent

I skrivende stund er der kun ganske få medlemmer i
restance.

Evaluering kreds 4
3. – 4. oktober

Der var generelt god stemning og ros fra
deltagerneDer kunne med fordel udarbejdes en
drejebog for lignende arrangementer.
Klubben modtog 1000 kr. i Coronatillæg og
arrangementet blev gennemført med et lille overskud.

Sølvpointturnering
31. oktober

Min. 6 borde, for at turneringen gennemføres.
Det er aftale at der gives pengepræmier
600-400-300 pr. par i hver række.
Tilmelding/invitation på hjemmesiden.

Kval. Mix par 29.11

Martin Hilmer er turneringsleder. Martin har efter kreds
4. arrangementet efterlyst en hjælper.
Per vil igen arrangere forplejning.

Bridgehuset

Per

Keld foreslår at vi monterer varmestyring på vores
radiatorer (intelligent termostat)
Der arrangeres hjælperdag, emner og dato fastsættes
på næste møde.
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Dagsorden
Status ugens
turneringer
It møde

Dagsordenspunkter / Referat skrevet i kursiv
Onsdag aften har fordelt sig, så der spilles hver anden
onsdag. Øvrige ”klubber” fortsætter uændret.

Opfølgning

Der indkaldes til møde ang. vores it. Systemer

BSA

Deltagere: Ejnar, Kathrine, Keld, Bente og Kristian
Tylvad.
Møde med
Bomarkshus
Møde med Aalborg
Bridgeklub
Evt.

Albert, Bo og Keld arrangerer møde med den nye
formand for Bomarkshus. Tovholder ??
Der skal forhandles ny kontrakt i 2021.
Mødet udsættes til dertil.
-

Næste møde

Næste møde er onsdag d. 04.11.2020 kl. 17.00
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