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Referat 
 

Bestyrelsesmøde i BK Nord, torsdag, den 17. juni, kl. 17.00 
 

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

 
Fraværende:  
 
Referent: Bente Siggaard Andersen   

 Dagsorden  Opfølgning 
Godkendelse af referat  
fra sidste møde. 
 

Tommy deltog ikke i mødet og Gert deltog online  

Generalforsamling 25.06 
 

Referent: Bente 
Ordstyrer: Per Gaunø 
Formandens beretning: Kathrine leverer skriftlig beretning 
som sendes ud til bestyrelsen til kommentering forud for 
generalforsamllingen. 
Kathrine printer vedtægter, regnskab og beretning ud i 
papir. 
Pt. har Vidar givet tilsagn om at stille op som substitut. 
Mette og Jette er spurgt men har ikke giver tilsagn. 
Der skal vælges revisor og revisorsuppleant: Per spørger Leif 
Rasmussen og Else Blomholt. 
På valg er Kathrine, Per og Keld, alle modtager genvalg. 
Per sørger for mad. Ejnar styrer den efterfølgende 
turnering. Lodtrækning uden handicapregulering. 
Kontingent og rabatmodel, bestyrelsen foreslår uændret i 
næste sæson. 
Skærmene forbliver på bordene. 
Bestyrelsen mødes kl. 17 og rigger til. 
 

 
 

BK Nords aktiviteter i 
sommer 
 
 
 
 

Real Bridge fortsætter hen over sommeren, så længe der er 
tilstrækkelig interesse. 
Onsdag eftermiddag holder pause i juli og august, og starter 
op ved sæsonstart den 1. september. 
Sommerhold kører med 8 tilmeldte hold. 

 
 
 
 
 

Medlemsundersøgelse 
 

Bestyrelsen mener der for nuværende ikke er behov for en 
medlemsundersøgelse. 
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 Dagsorden  Opfølgning 
Sæson 21/22 Bestyrelsen anerkender det store engagement 

turneringslederne har lagt i afvikling af RealBridge 
turneringer hen over foråret. Det er dog bestyrelsens 
holdning at fysisk bridge spil prioriteres, og har derfor 
besluttet at Realbridge turneringer kan ikke arrangeres i BK 
Nord regi på faste spilleaftener i bridgehuset. (BK Nord og 
Aalb BK): Turneringer i RealBridge afvikles som Åbent hus 
arrangementer eller sammenhængende turneringer af 
kortere eller længere varighed, på ikke faste 
spilletidspunkter samt i ferier mv. Pris for deltagelse 10 kr. 
for medlemmer, 20 kr. for ikke medlemmer. 

Turneringslederne finder selv de bedste spilletidspunkter 
indenfor den udlagte ramme. 
 

Tilmeldingsmoduler til næste sæson er oprettet på nettet 

Status Tirsdag Aften. 
Vi mangler turneringsleder: Det foreslås at spørge 
Liv Søholm, Ole Marcus og Leif Rasmussen (Tommy har 
tilbudt sig som  som hjælper) Albert rekrutterer.  
Turneringsplan: Kristian Tylvad 
Rekruttering af spillere: Keld  

Status Onsdag eftermiddag. 
Turneringsleder og plan: Ejnar Hobolth.  
Rekruttering af spillere: Albert 

Status Onsdag aften: 
Turneringsleder, Plan og rekruttering: Tommy Andersen  

Status Torsdag aften:  
Turneringsleder: Erik Christensen 
Turneringsplan Kristian Tylvad 
Rekruttering af spillere: Kathrine 
 

Bente skrives mail ud med reminder for generalforsamling, 
til melding 2021/22 opfordring til at melde sig som 
turneringsleder med reklame for uddannelse gennem 
distriktet 

Sæsonbruchure tilrettes den nye sæson – Bente 

 
Bente undersøger hvad der skal til for at komme højere op 
på søgning i google. 
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 Dagsorden  Opfølgning 
Undervisning v./Jes Bank Jes fortsætter med begynderundervisning, onsdage kl. 

18.30. opstart 2. onsdag i september. Der undervises 12 
gange. 600 kr. for efterårsmodulen. Bente kontakter DBF 
for optagelse på listen for begynderuddannelse. 

Bridgearrangementer 
21/22 

Klubhold 29. august,  
Imp par 2. oktober,  
Sølvpointsturnering 30. oktober,  
Seniorpar distriktsfinale 28. november, 
Kreds 4 d.  8-9. januar 
Klubhold ( serie1) 13. februar. 

 
 

Hjælperfest 28. august kl. 17 – invitation primo august  

Distriktets 
generalforsamling 

Per og Kathrine deltog 
Distriktet vil afholde turneringslederkurser og BC3kurser 
Bridgeforbundet vil opstarte online undervisning på 
Realbridge, med opstart til efteråret. 
Info på hjemmesiden, når vi modtager mere info. 

 

Bridgehuset Der er ansat ny kortblander. Klara stopper men erstattes af 
sin lillesøster Karoline, der starter 1.07. Jesper fortsætter. 
Rengøring, Maria stopper, Angelika overtager som 1. 
assistent og med Fransiska. Som 2. assistent 

Rengøringsassistenterne skal fremover stå for vask. 

Kathrine kontakter vores lejere med henblik på at forny 
lejekontrakt. Der er indgået aftale med Aalborg BK 

Der er kommet en fælles infoside for bomarkshus, Bo Blach, 
Kathrine og Keld får adgang 

Det foreslås Bomarkshus at der etableres pullert med nøgle, 
så det er muligt lejligheds vis at køre i bil til indgangen, f.eks 
ved vareleverancer.  

 

Eventuelt -  
Næste møde Tirsdag den 3. august kl. 17 i Bridgehuset. 

 
 

. 


