
 

Referat af generalforsamling i BK Nord 25.06.21 

1. Valg af dirigent og referent 

Som dirigent blev Per Gaunø valgt.  
Per Gaunø takkede for valget og konstaterede herefter at generalforsamlingen er varslet i henhold 
til vedtægterne og derfor beslutningsdygtig. 
Bente Siggaard Andersen blev valgt som referent. 

2. Bestyrelsens beretning 

Kathrine Borregaard gennemgik beretningen.  

Jens Thomsen spørger ind til status på facaderenovering. 
Planlagt møde med Bomarkshus blev ikke afviklet pga. COVID. Generelt har der været et 
begrænset informationsniveau fra Bomarkshus. 
Bestyrelsen vil genoptage dialogen med Bomarkshus omkring fremtidige renoveringer. 

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning. 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab 

Ejnar Hobolth gennemgik regnskabet for 2020. 
Ejnar bemærkede at COVID ikke har haft voldsom indflydelse på omkostninger til driften af 
Bridgehuset. 
 
Jens Thomsen forespørger om vores konto i Spar Nord afkaster positiv rente. Dette er 
desværre ikke tilfældet. Spar Nord er forespurgt, men er ikke vist interesse i at ændre 
renten til positiv eller 0%. 
Jens foreslår Bestyrelsen at generalforsamlingen spørges om midlerne investeres i en 
lavrisikomodel for at undgå negativ rente. (investeringsforening). 
Bestyrelsen inviterer Jens med til et bestyrelsesmøde for at drøfte en evt. model. 

Regnskabet er herefter godkendt. 

4. Godkendelse af budget for næste regnskabsår 

Ejnar Hobolth gennemgik budgettet for 2021 
Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsætter uændret med nuværende rabatordninger. 
 
Budgettet er herefter godkendt. 

5. Forslag 

Der er ikke indkommet forslag til behandling. 

 



 

 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Kathrine Borregaard, Keld Kjær og Per Frederiksen er på valg.  Alle genopstiller. 
Samtlige blev genvalgt uden modkandidater. 
Foruden de valgte, består bestyrelsen af Ejnar Hobolth, Gitte Andersen, Albert Mylius 
Nielsen og Bente Siggaard Andersen 

Vidar Pedersen blev valgt som suppleant til bestyrelsen. 

7. Valg af suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

Jens Thomsen er valgt som revisor. 
Per Gaunø blev valgt som revisorsuppleant 

8. Eventuelt 

Bestyrelsen har valgt at udnævne Albert Nielsen som æresmedlem af BK Nord, som tak for 
sin store indsats på mangfoldige områder i BKNord igennem mere end 40 år. 
Albert blev hædret med rosende ord fra Kathrine, blomster og diplom. 

Herefter rundede Per Gaunø generalforsamlingen af og Kathrine Borregaard takkede Per 
for kyndig ledelse. 

 

 
 


