Referat
Bestyrelsesmøde i BK Nord, tirsdag, den 13. april 2021, kl. 19.00
Til stede: Kathrine Borregaard, Keld Kjær, Per Frederiksen, Gitte Andersen, Ejnar Hobolth,
Bente Siggaard Andersen
Fraværende: Albert Nielsen
Under pkt. 1: Tommy Andersen, Erik Christensen, Gert Villumsen og Rikke Jørgensen
Referent: Bente Siggaard Andersen
Dagsorden
Real Bridge. Status på
nuværende turneringer
og undervisning
mandag og tirsdag.
Status på kommende
holdturnering 24.-25.
april.
Hvor længe skal
turneringer fortsætte?
Skal der fortsat være
tilbud om Real Bridge,
når almindeligt
bridgespil bliver muligt?
Økonomi.
Præmieforbrug og
uddeling af præmier.

Dagsordenspunkter / Referat skrevet i kursiv
Rikke, Per og Kim er trådt ind i turneringsledergruppen
på Realbridge. Turneringslederne fordeler opgaverne
imellem sig.

Opfølgning

Realbridge fortsætter frem til september, vi fastholder
nuværende frekvens og lader tilslutningen afgøre om
der er turneringsgange der sættes på pause.
Vi afventer og ser om der bliver åbent hus i Aalb BK
med fysisk fremmøde. Indtil da fortsætter vi med
RealBridge om mandagen.
Vedr. virtuel bridgeklub i sæson 21/22, udsætter vi
beslutningen til vi er klogere på COVID19 situationen.
Holdturnering 24.-25. Der er 3 tilmeldte hold d.d. Gert
opfordrer til at Bestyrelsen fremsender mail til klubbens
medlemmer men opfordring til at bakke op om
arrangementet.
Tommy arrangerer turnering den 27. april for spillere
med handicap 45 eller højere.
Gert fortsætter med at tilbyde de gratis undervisnings
sessioner. Mandag før turneringen Onsdag efter
turneringen.
Der annonceres en dag, hvor der kan afhentes
vinpræmier i klubben, når der er lempet på
restriktionerne.
Vinpræmier
1-10 borde 1 præmie (2 flasker)
11-20 borde 2 præmier
21-30 borde 3 præmier etc.
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Dagsorden

Dagsordenspunkter / Referat skrevet i kursiv
Opfølgning
Jes Bank har afsluttet undervisningsforløbet med vores
kursister.

Godkendelse af referat
fra sidste møde.

Godkendt

Opfølgning fra sidste
møde

Sølvturnering (par) afventer
DBf er ved at afklare mulighed for central virtuel
dokumentopbevaring
Vi afventer COVID situationen ang. afholdelse.
Kathrine og Bente træffer beslutning om udsættelse.
Evt. alternativ dato den 25.06
Per, Kathrine og Keld er på valg og alle ønsker de
genvalg?
Bestyrelsen skal se om der kan findes nogle emner til
bestyrelsessuppleanter.
Der er nøgle og vaskebrik til vaskeanlægget i huset.
Maria er stadig i Littauen og hvis hun ikke returnerer til
DK vil Gitte forsøge at lave en aftale med Angelika.
Hvis begge piger er ude, må der findes en løsning.

Generalforsamling
Afholdes som planlagt?
Virtuelt?
Udsættelse

Bridgehuset
Adgang til vaskeri
Rengøring

Keld er i gang med at forbedre ventilationen i
bridgelokalerne.
Sommerhold
Fysisk eller virtuelt

Sommerhold afholdes 25.05, 08.06, 22.06, 10.08 og
24.08 -alle dage kl, 19
BK Nord medlemmer spiller gratis, øvrige 800 kr. pr.
hold.
Vi håber at turneringen kan afholdes fysisk alternativt
sættes turneringen op i RealBridge
Invitation omkring 1. maj

Orientering om møde
med Aalborg BK

Der har møde omkring ny lejekontrakt.
Der er forhandlet ny kontrakt 3-årig kontrakt som
indeksreguleres.
Øvrige klubber har afregnet leje for forårssemesteret.

Samarbejde med Aalb.
Aalb. BK er interesseret i at afholde turnering tirsdag
BK Tirsdag eftermiddag. eftermiddag evt. i fælles regi. Ejnars forslag går på at
Onsdag eftermiddag?
flytte onsdag eftermiddag til tirsdag eftermiddag. Det vil
i så fald blive fast deltagelse (efter samme princip som
onsdag aften).
Ejnar tager en snak med Albert, Jes og Leif.
Hvis de er positive, udarbejder Ejnar oplæg til mail til
Aalb. BK
Og skal onsdag eftermiddag evt. fortsætte?

02. marts 2021

Referat af bestyrelsesmøde

Side 2 af 3

Dagsorden
Hjælperfest forsommer
eller sensommer?

Dagsordenspunkter / Referat skrevet i kursiv
Lørdag den 28. august kl. 17. Middag med
efterfølgende bridgespil.

Opfølgning

Afslutning af sæson
klubmestre?
Eventuelt.

Det er besluttet at der ikke udnævnes klubmestre for
sæsonen 20/21 pga. COVID19
Bestyrelsen prøver at undersøge om der er nogle af de
helt stærke spillere, der kunne tænke sig at tilbyde
undervisning for de stærkere spillere.
Evt. ansøge DBf eller distriktet om evt. tilskud.

Næste møde

Tirsdag den 11. maj kl. 17. Turneringslederne inviteres.
Hvis mødet afholdes virtuelt flyttes tidspunktet til kl. 19

.
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