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1 Bestyrelsens overordnede/generelle arbejde i 2020-2021 

1.1 Sammensætning og konstituering i sæsonen 

Bestyrelsen har i sæsonen bestået af 7 medlemmer. Nyvalgt til bestyrelsen i 2020 blev Bente Siggaard Andersen.  
Ejnar Hobolth, Gitte Andersen og Albert Mylius Nielsen modtog genvalg. 
Keld Kjær, Torben Kleinschmidt og Kathrine Borregaard var ikke på valg. 
 
Torben Kleinschmidt udtrådte kort efter generalforsamlingen fra bestyrelsen, hvorfor suppleant Per Frederiksen indtrådte 
som menigt bestyrelsesmedlem. 
 
Bestyrelsen konstituerede sig med Kathrine som formand, Ejnar som kasserer, Bente som ansvarlig for hjemmeside og med-
lemsregistrering, Gitte som ansvarlig for rengøring, kortblanding og indkøb, Per som turneringsansvarlig samt Albert og Keld 
som ansvarlige for Bridgehusets drift og vedligeholdelse. 
 
Som associerede til bestyrelsen har Bo Blach været medlem af bestyrelsen i Bomarkshus og Henning Gerner Mikkelsen har 
varetaget fornyelse af lejekontrakter. 
Kristian Tylvad har været turneringsudvalget behjælpelig med turneringsplanlægning tirsdag og torsdag og givet råd og vej-
ledning vedrørende   IT. 
Bestyrelsen sig tak for deres indsats. 

1.2 COVID-19 epidemien 

Vi startede sæsonen 20/21 fulde og håb og forventning om at kunne spille bridge i Bridgehuset hele sæsonen, men COVID 
epidemien og deraf følgende restriktioner gjorde det desværre ikke muligt. 
 
Der var op til sæsonstart indkøbt plexiglasskærme i samarbejde med Aalborg Bridgeklub og spandevis af håndsprit og serviet-
ter. 
 
Tommy, der er turneringsleder på den mest besøgte turneringsaften, onsdag havde delt spillerne op, så de skiftedes til at 
spille hver anden gang. En del spillere trak sig dog alligevel og kom aldrig i gang med bridgen i Bridgehuset. 
Det lykkedes at holde spillet i gang til slutningen oktober 2020, hvor restriktionerne blev således, at kun 10 personer og siden 
kun 5 personer måtte mødes, hvilket umuliggjorde turneringsbridgen. 
 
I foråret 2021 kom lempelserne gradvist, men ikke tidsnok til at vi kunne genstarte almindelig bridge i Bridgehuset. 
Bestyrelsen har haft for øje at kompensere medlemmerne og give mulighed for lån af lokalerne, så små grupper op til 10 per-
soner (i praksis 8) kunne spille kort. 
Den mulighed var der desværre ikke mange, der benyttede sig af. 
Da forsamlingsforbuddet siden blev nedsat til 5 personer, opgav vi dette tilbud. 
 
I januar måned fik bestyrelsen henvendelse fra nogle medlemmer og turneringsledere, som gerne ville starte online bridge i 
BKNord regi. Dette var ført an af Gert Villumsen, som gjorde et stort arbejde i at kontakte Real Bridge firmaet, så BKNord blev 
kunde. Bestyrelsen tog mod tilbuddet med kyshånd og allerede sidst i januar var BKNord i gang med åbne Real Bridgeturne-
ringer både mandag, onsdag og søndag aften.  
 
Om torsdagen lykkedes det at skabe en lukket holdturnering over 7 torsdage samt en afsluttende BAM holdturnering. 
Efter afslutningen af disse spilleaftener, blev der fortsat med åbent hus også torsdag aften. 
 
Det lykkedes også at holde en holdturnering tiltænkt hele bridge Danmark i april måned. 
Deltagelsen blev desværre ikke så stor, men det var en fin lille turnering alligevel. 
 
Bestyrelsen skylder stor tak til Gert Villumsen, Tommy Andersen, Erik Christensen, Rikke Jørgensen og Kim Nielsen, som har 
været turneringsledere på skift. 
 
Som situationen ser ud lige nu, vil restriktionerne mindskes, så vi kan komme til at spille bridge på næsten normale vilkår til 
efteråret. 
Vi har kunnet afholde sommerhold denne sommer, som vi plejer og er lige blevet færdig med forsommerens kampe. 
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1.3 Bomarkshus 

Bo Blach er fortsat medlem af Bomarkshus bestyrelse.  
 
Den tidligere vicevært i Bomarkshus er gået på pension. Bomarkshus har arrangeret sig med firmaet Steka til løsning af vice-
værtsopgaver.  
Vi har ikke mærket meget til denne ændring. Der er mødetider i kælderen som tidligere. 
 
Der er indkøbt nye vaskemaskiner og tørretumblere. 
Vi har efter års pause igen fået nøgle og adgang til vaskeriet. Der er online via Pay Per Wash tidsbestilling af vaskemaskinerne 
og maskinerne tilfører selv sæbe og skyllemiddel. Vores rengøringsansatte vil forventeligt kunne vaske klude, håndklæder og 
viskestykker i vaskeriet, så vi ikke behøver at trække på vores medlemmer til at hjælpe med den opgave. 
 
Der er etableret en hjemmeside Probo, hvor man som ejer i kan se dokumenter, nyheder m.m. for Bomarkshus. Foreløbig har 
Bo Blach og ut adgang til hjemmesiden. 
 
Det var bestyrelsens hensigt at mødes med Bomarkshus bestyrelse og administrator m.h.p planlægning af renovering af faca-
den og andre forhold. Disse planer blev skrinlagt grundet COVID epidemien. 
Det vil være en opgave, vi tager på os i kommende sæson. 
.  

1.4 IT i huset 

Torbens Kleinschmidt, som var IT ansvarlig udtrådte som omtalt fra bestyrelsen, hvilket rystede os lidt. 
Bente og ut holdt et møde med ham i efteråret, hvor han satte os nogenlunde ind i tingene med domæne, hjemmeside m.m.  
 
Hjemmesiden har fungeret fint og i al beskedenhed være godt opdateret med nyheder af interesse for medlemmerne. Der er 
let tilgængelige og gode tilmeldingsmoduler.  
 
Der har dog været et korterevarende nedbrud, som kostede Bente blod, sved og tårer, men det lykkedes hende heldigvis ret 
hurtigt at få hjælp til genetablering af siden. 

2 Turneringsudvalget 

2.1 Turneringer i Distrikt, Kreds 4, division, DM. 

Der blev kun afholdt en enkelt weekend i divisionerne og i Kreds 4.  Alle resultater blev annulleret og holdene starter på nye 
turneringer til næste sæson. Ingen vindere, tabere, op- eller nedrykkere. 
 
Vi nåede at afholde kreds 4 hold turnering i oktober inden lock-down og havde selv to hold med. 
Det var et vellykket arrangement, som vi fik ros for. 
 
Imp par i Kreds 4 blev afholdt i september, og som bedste BKNord placering fik Per Frederiksen og Vilhelm Christiansen med 
en 6.plads 
 
I Distriktet blev alle almindelige distriktsmesterskabsturneringer aflyst. 
Der blev i stedet gennemført online distriktsmesterskaber i mix par og åben par på Real Bridge platformen.  
I mix par kom Ginette Blansjaar - Erik Christensen på delt 2. plads og Rikke Jørgensen - Poul Clemmensen blev nr. 4. 
I åben par kom Ginette Blansjaar- Erik Christensen og Lars Therkildsen- Daniel Tylvad på delt 1. plads og Gert Villumsen og 
Keld Kjær blev nr. 3. 
 
Forårets Klubholdturnering blev udsat til afholdelsen I Bridgehuset 26. august. 
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Nationalt blev der afholdt DM i klubhold i oktober hvor   BKNords hold med Poul Clemmensen, Morten Klug, Morten Jepsen 
og Kristian Tylvad repræsenterede Distrikt Nordjylland. 
Grundet Corona var der på to spillesteder. Kvalifikation til en A og B finale om lørdagen og afholdelse af de respektive finaler 
om søndagen. BKNords hold bestående af Poul Clemmensen, Morten Klug, Morten Jepsen og Kristian Tylvad klarede ikke 
cuttet til A- finalen, men fik en fin 1. plads i B-finalen. 
 
Endvidere blev der afholdt online DM for hold i foråret, hvor HC Graversens hold Team Pharmaservice vandt guld og Team 
Vepidan med Poul, Morten, Kristian og Morten vandt sølv. 

2.2 BK Nord’s egne turneringer 

Der var tilmeldt 44 spillere tirsdag aften, 23 spillere onsdag eftermiddag, 80 spillere onsdag aften og 48 spillere torsdag aften. 
Nogle medlemmer var tilmeldt to gange om ugen. Samlet stort set uændret medlemstal på knap 200 inkl.  passive medlem-
mer. 
Der blev svarende til alle spilleaftener og eftermiddag afsluttet nogle få parturneringer, men der blev ikke afsluttet holdtur-
neringer. 
 
Grundet tidspunkt for nedlukningen af bridgen finder bestyrelsen og turneringsudvalgene det ikke muligt og rimeligt at kåre 
klubmestre for sæsonen. 
 
BKNords sølvpointturnering i efteråret blev aflyst. 

3 Medlemsaktiviteter, herunder undervisning, m.m. 

3.1 Undervisning 

Jes Bank har vanen tro undervist kursister såvel onsdag eftermiddag og onsdag aften. 
Der var 8- 10 kursister på holdene, som kunne fortsætte undervisning i Bridgehuset indtil nedlukningstallet blev reduceret til 
5. 
I foråret blev kursisterne tilbudt gratis undervisning på Real Bridgeplatformen tirsdag aften, hvilket flere benyttede sig af. 

3.2 Medlemsaktiviteter 

Der blev afholdt en lille turnering som vanligt i efterårsferien, men øvrige mens ferieturneringer ikke blev mulige af afholde. 
I slutningen af august afholdtes der hjælperfest som tak til medlemmer, der havde udført frivilligt arbejde. 

4 Markedsføring af klubben, udlejning af huset, sponsorater 

4.1 Sponsorering 

Fortsat sponsorat hos Thorkild Christensen på 3000 kr. og provision ved medlems salg af ejendom. 

4.2 Udlejning  

Aalborg Bridgeklub er fortsat vores hovedlejer og disponerer over huset fra mandag middag til sen aften. 
Herudover lejer to Damebridgeklubber lokaler torsdag eftermiddag og Herrebridgeklubben  
tirsdag eftermiddag. 

5 Husets drift 
Der er i løbet af foråret foretaget renovering og udbedring af ventilationsanlægget, hvor Keld, Albert  
og Vilhelm har ydet en stor arbejdsindsats. Vi håber, det vil hjælpe på indeklimaet fremover. 

 
Bestyrelsen og enkelte medlemmer havde i december oprydningsdag. 

 
Keld har fået installeret automatisering af radiatorerne, således at der kan skrues ned for varmen, når huset 
 er tomt og derfor vil blive muligt at skære ned på varmeregningen. 

 
Gitte har kunnet rekruttere rengøringshjælp fra unge udenlandske studerende, Angelica og Marija. 
Hun har ligeledes været ansvarlig for kortblanding ved et par andre unge mennesker, Jesper og Klara. 
 
Vi har indført MobilePay til manges tilfredshed.  
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6 Det kommende år 
Vi glæder os til bridgespillet og de kommende opgaver for bestyrelsen. Der er fuld gang i planlægningen 
 for den nye sæson. 

 
Vi har af Distriktet fået tildelt flere turneringer i efteråret; udsat klubhold, Imp par, kreds 4, klubhold til  
forår og DM for begyndere. 

 
Vi planlægger igen at afholde sølvpointturnering sidste lørdag i oktober og håber vores norske venner får 
 mulighed for at deltage 

7 Afslutning 
Tak til alle, der har lavet frivilligt arbejde og til alle turneringsledere.  

 
Mange tak for godt samarbejde i bestyrelsen. Vi har såmænd haft ret megen mødeaktivitet, som i  
tidlig forår har været online på zoom. 

 
Vi ønsker alle en god og fornøjelig kommende bridgesæson. 
 
På bestyrelsens vegne 
Kathrine Borregaard, formand 


