Referat
Bestyrelsesmøde i BK Nord, tirsdag, den 09. februar 2021, kl. 19.00
Til stede: Kathrine Borregaard, Keld Kjær, Per Frederiksen, Gitte Andersen, Ejnar Hobolth,
Albert Nielsen og Bente Siggaard Andersen.
Pkt. 1 Tommy Andersen, Gert Villumsen og Erik Christensen
Fraværende:
Referent: Bente Siggaard Andersen
Dagsorden
Dagsordenspunkter / Referat skrevet i kursiv
Godkendelse af referat Godkendt
fra sidste møde.

Opfølgning

Real Bridge. Foreløbige
erfaringer. Brug for
justeringer? Præmier?
Hvor længe skal vi
fortsætte? Kursisternes
deltagelse?

Mandag - 36/38 deltagere, tilfredsstillende antal
Onsdag: Tommy er glad for at der er mulighed for at
opdele turneringen i 2 styrkeopdelte rækker.
Der er optimisme omkring at vi kan inddrage spillere
fra andre klubber. Gert udtaler at andre klubber starter
for sig selv, så det er egne spillere vi skal satse på.
Det konkluderes at RealBridge for nuværende er er en
succes.
Keld foreslår undervisning til spillere på alle niveauer.
Vedr. vinpræmier: Der bliver delt vin ud til 1 par op til 8
borde, til 2 par hvis der er op til 12 borde etc.
Kursister: Evt. Vilhelm kan være interesseret i at
undervise vores kursister. Jes kan måske også
overtales hvis han får IT støtte.
TA – tager fat i alle kursister og laver en demo for dem
i RealBridge. Der opsættes en lille turnering 6-8 spil.
Det afvikles for begge hold. Herefter vurderes det om
der kan køres turnering for de 4 borde samlet.
Opfølgning 02.03 kl. 19.00

Opfølgning
oprydningsdag- 12/12
2020.
Klargøring og
udsmykning af lokaler.
Udlån af billeder fra
Kristian Tylvad.

Hængepartier kommer under pkt. klargøring af
klubben.
Køleskabe og lager gennemgås for gammelt øl og
sodavand.
Der skal laves en klokkeklar aftale med Tylvad vedr.
ansvar og forsikringsforhold. Klubben har ingen
forsikring der dækker.
Kathrine, Per og Albert sørger for placering og
ophængning
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Dagsorden
Status rengøring

Dagsordenspunkter / Referat skrevet i kursiv
Der er i øjeblikket ingen opgaver til Maria. Hun er pt.
blevet i Littauen, så vi har ingen forpligtigelser.
Under montage af vinduesplader er nogle af
fastgørelsesbeslagene knækket, pladerne gennemgås

Udlån til klubhuset

Bookning af lokaler til ”private” mindre turneringer,
genoptages når forsamlingsforbuddet hæves til 10.
Samme princip som før jul

Økonomi- er regnskabet
for 2020 på trapperne?

Ejnar forventer at afslutte regnskabet snarest.
Der afskrives 40.000 på inventaret. Hvilket reducerer
det forventede overskud.

Indkøb af vin til foråret?

Vin skal bestilles ved Gitte mindst 3 uger før.
Princip er at der udløses 3 kr. til vin pr. spiller pr. aften.
Katrine opgør vinindkøb for efterårssemesteret i
henhold til eksisterende regneark
Tommy råder over ”onsdags” vinen. Den øvrige vin
uddeles, der indkøbes derefter efter behov.

Generalforsamling
sæson 2020/ 2021?

Generalforsamling afventer udviklingen i
Coronasituationen. Hvis forsamlingsantallet tillader det,
søges generalforsamlingen afviklet inden
sommerferien. Fredag den 7. maj reserveres.

Evt.

Gert foreslår præsentation af BK Nord på RealBridge.
BSA tager kontakt.
Der er etableret varmekontrol (Danfoss) i
klublokalerne. De kører pt. på feriesænkning.
Termostaterne vil normalt være sat til natsænkning.
Møde med Bomarkshus afventer Coronasituationen.
Lejekontrakter skal genforhandles. Kathrine og Ejnar
Kathrine er initiativtager.
Der skal findes en løsning på dokumentarkivering i en
skyløsning. Pt ligger dokumenterne i Bentes Onedrive.
Kathrine har adgang. Per og Ejnar skal have adgang.
Kathrine spørger Jens om han ligger inde med
historisk materiale.
Næste møde er tirsdag den 02.03.2021 19.00

Næste møde
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Keld
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