Referat
Bestyrelsesmøde i BK Nord, tirsdag, den 11. maj 2021, kl. 17.00
Til stede: Kathrine Borregaard, Keld Kjær, Per Frederiksen, Gitte Andersen, Ejnar Hobolth, Albert
Nielsen, Bente Siggaard Andersen
Fraværende:
Under Realbridge: Tommy Andersen, Kim Nielsen, Gert Villumsen (zoom) og Rikke Jørgensen
Referent: Bente Siggaard Andersen
Dagsorden
Godkendelse af referat
fra sidste møde.

Generalforsamling 25.06

BKNords aktiviteter i
sommer

02. marts 2021

Opfølgning
Evt. – præcisering, det er ikke undervisning men coaching
der foreslås.
Gert har ikke planlagt yderligere undervisning på RealBridge
i BK Nord regi.
Herefter er referatet godkendt
Tilmelding via hjemmeside, deadline 21. juni
Ordstyrer - Per Gaunø har givet tilsagn.
Substitutter – Kathrine følger op på liste i foregående
referat
Revisor – KB spørger om Peter Rasmussen fortsætter med
Inge som suppleant.
Per Frederiksen sørger for mad, der vælges igen
smørrebrød, 2½ pr. mand.
Kontingent – uændret, nuværende rabatter fortsætter
Coronaregler– krav til mundbind når man bevæger sig rundt
i lokalet samt coronapas.
Turnering med lodtrækning, Tommy spørges om han vil
være turneringsleder og om han vil kontakte DBf om
muligheden for at slå handicap fra
Ejnar
Sommerhold.
Erik vil først være turneringsleder når han er færdig
vaccineret, Per F er turneringsleder indtil Erik tager over.
Per hører Erik om han vil komme og sætte turneringen op
inden folk kommer, Ejnar gerne medvirke til at styre BC3.
Invitation og tilmelding er oploadet på hjemmesiden.
Per F. sender invitation til Distriktet og klubberne
Præmier der uddeles vin til nr. 1 og 2 plads
Kort skal bestilles senest fredag før turnering
Corona se ovenstående punkt
Onsdag eftermiddag
Turneringsleder, Albert Nielsen
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Dagsorden

Øvrige aktiviteter i
bridgehuset

Opfølgning
Tilmelding til Ejnar senest mandag, i første omgang er det
eksklusivt for Onsdag eftermiddagsklubben, når personantal
hæves kan det være der åbnes for klubbens øvrige
medlemmer.
Vinpræmie til et par, efter Ejnars anvisning.
Meddelelse om kortlægning, senest fredag før turnering
Coronaregler som øvrige aktiviteter.
EH oplyser at der ikke er bred opbakning i Aalborg BK om
samarbejde mellem klubberne tirsdag eftermiddag, så den
er lagt i skuffen og der fortsættes med spil onsdag
eftermiddag..
RealBridge se sidste punkt i referatet
Aalborg Bridgeklub afholder møde 18-5-2021 og GF 25-82021?
Distriktet afholder generalforsamling 18-6-2021
Per
Klubhold 29-8-2021 afholdes i Bridgehuset, det forsøges at
finde frivillige hjælpere til arrangementet
Aalborg BK starter Åbent hus hver mandag fra 31.05

Sæson 21/22

Vi spiller tirsdag aften, onsdag eftermiddag, onsdag aften og
torsdag aften, der mangler turneringsleder tirsdag.
Posten kan evt. deles mellem faglig turneringsleder og BC3
bestyrer
Emner, Rikke Jørgensen, Poul Clemmensen, Henning Gerner
(Kathrine spørger sidstnævnte).
Onsdag Eftermiddag (Albert/Ejnar) Onsdag Aften (Tommy)
Torsdag (Erik)
Undervisning - Jes fortsætter næste sæson om onsdagen.
Jes har udtalt, at vi skal overveje at tænke på at finde en
afløser, i en ikke alt for fjern fremtid.
Real Bridge fortsætter søndag i den nye sæson 21/22. Alle
betaler for at deltage.

Orientering om Aalborgs
Fritidsportal mv.

Alle bestyrelsesmedlemmer kan få adgang til Aalborg
kommunes fritidsportal. Per, og Bente får adgang foruden
Kathrine og Ejnar som har adgang.
Per foreslår at der tages kontakt til kommunens
fritidskonsulenter, de kontaktes i løbet af efteråret.

Dokumentopbevaring Dbf

DBf tilbyder en løsning til ca. 100 kr. om måneden (pakke 2)
BK Nord tilslutter sig, der er dog et krav om 50 deltagende
klubber, hvis ikke det ser ud til at det lykkes, skal der findes
en anden løsning. Deadline 30.9
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Dagsorden
Bridgehuset

Opfølgning
Ventilationsanlæg er i proces, der mangler et par småting.
Anlægget kan fjernstyres. Forventes at være afsluttet inden
sommerferien. Keld udarbejder en brugsanvisning til
styringsappen.
Gitte har styr på de aktiviteter der forløber i sommerferien.
Maria kommer tilbage til DK og er klar til at gå i gang sidst i
maj. Indtil da varetages opgaven af Angelika
Kortblandemaskinen er prøvekørt. Der er rygter om at Klara
vil stoppe, Poul Clemmensens anden datter Karoline
spørges (Rikke). Alternativt har Keld en datter at byde ind
med (Klara) Keld spørger i så fald om hun er interesseret.
Der er besluttet at rengøringen tilbydes 5 kr. mere i timen.
Kathrine melder ind hvor meget ind, hvor meget vin der skal
købes. Gitte styrer selv indkøb af øl og vand.

Medlemmer i karantæne

På DBf hjemmeside fremgår at 2 af klubbens medlemmer
har fået 1 års karantæne, for snyd i BBO turneringer.
BK Nord har ikke været involveret i sagen.
BK Nords bestyrelse har taget sagen til efterretning. Efter
udstået karantæne vil de 2 medlemmer igen kunne spille i
klubben.

Eventuelt
Realbridge

Aktivitetsniveau i sommer, der spilles mandag, onsdag,
torsdag og søndag. Fra 31 maj udgår mandag.
Gert laver nøgler til ønskede turneringer, og har
tilkendegivet at han har ressourcer til at oprette turneringer
på Realbridge hen over sommeren.
Andre tiltag er velkomne, vi ønsker dog ikke konkurrence
med BK Nords øvrige arrangementer.
Der har været en forespørgsel om at spille i styrkeopdelte
rækker onsdag. Dette kræver tilmelding, da det ved
tidligere lejligheder har vist sig at spillere ikke så gerne
sætter sig i den ”stærke” række.
Realbridge er gratis for medlemmer frem til september
Fortsatte vinpræmier, de skal dog afhentes i bridgehuset
Senest 30.09. Vin kan afhentes i klubben de tirsdage, hvor
der afholdes sommerbridge fra 18.30-19

Næste møde

Torsdag den 17.6 kl. 17 i Bridgehuset.
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