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Referat 
 

Bestyrelsesmøde i BK Nord, tirsdag, den 03. marts 2021, kl. 19.00 
 

Til stede: Kathrine Borregaard, Keld Kjær, Per Frederiksen, Gitte Andersen, Ejnar Hobolth, 
Bente Siggaard Andersen og Albert Nielsen (delvis) 

 
Fraværende:  
 
Referent: Bente Siggaard Andersen   

 Dagsorden Dagsordenspunkter / Referat skrevet i kursiv Opfølgning 
Godkendelse af referat  
fra sidste møde. 
 

Godkendt  

Nyt fra Bomarkshus. 
Mulighed for adgang til 
vaskeri ? Ny vicevært. 

Steka bolig er ansat i viceværtsfunktion. Nye maskiner 
i vaskeriet. Kathrine får fat i en vaskebrik (eller hvad 
det nu er) Der undersøges om det er en mulighed at 
vores rengøring fremover kommer til at stå for vask. 

 
 
 
 
 

Regnskab. 
Godkendelse. Praktisk 
gennemførelse af 
underskrivning for alle i 
bestyrelsen. 
 

Regnskabet er godkendt af revisor. Regnskabet 
lægges på kontoret til underskrift for bestyrelsen. 
Deadline for underskrift 15. marts  
Ejnar fremsender til Aalborg Kommune senest 30. 
marts. 

 

 

Annoncering af 
generalforsamling. 
Dirigent?. Tilmelding? 

Fredag den 7. maj er reserveret til afholdelse 
generalforsamling. Regnskabet skal foreligge for 
medlemmerne senest 14 dage før. 
Kathrine sender materiale til Bente, der laver 
annoncering på hjemmesiden. 

Kathrine spørger Peter Gavnø om han vil være 
dirigent. 

 

 

Bridgehuset Der er pt. ikke lavet aftale med Tylvads vedr. udlån af 
malerier. 

 

Møde evt online med 
Aalborg Bridgeklub.  

Lejekontrakt skal genforhandles. Der sættes et møde 
op med Aalborg BK. Pkt. Ny lejeaftale, Realbridge, 
samarbejde i øvrigt. 

 
 

Orientering til Distriktet 
om vores planer med 
holdturnering til 
sommer, evt 
Sølvpointturnering og 
Real Bridge 

RealBridge og fremtidige tiltag. 

Kathrine rejser spørgsmålet omkring afholdelsen af 
sølvpoint på Realbridge. 
Er det relevant, er det Per der varetager den videre 
planlægning 

 

 



 
 

02. marts 2021 Referat af bestyrelsesmøde Side 2 af 2 
  
 

 Dagsorden Dagsordenspunkter / Referat skrevet i kursiv Opfølgning 
Forlængelse af 
sæsonen når mulighed 
for at spille ? Hvordan 
skal evt klubmestre 
kåres- kriterier?. 

Sommerhold tirsdage 
Åbent hus, onsdag eftermiddag. 

Kathrine tager kontakt til H.K. Sørensen for at indhente 
input til hvordan man evt. takler kåring af klubmestre. 

 

Eventuelt.  Vilhelm stopper som turneringsleder tirsdag. 
Per forhører Gert om han har lyst og mulighed for at 
overtage efter Vilhelm. 

Per forhører sig ved de øvrige turneringsledere, om de 
har lyst til at fortsætte. 
Albert (Ejnar) er tovholder onsdag eftermiddag. 

DBf er forespurgt om de kan lave fælles 
dokumentlagring for klubberne, Per er tovholder på 
den.  

 

Næste møde Næste møde er tirsdag den 13.04.2021 19.00 
Hvis det bliver muligt, mødes vi kl. 18. i klubben. Ellers 
på nettet kl. 19.00 

 

. 


