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Referat 
 

Bestyrelsesmøde i BK Nord, tirsdag, den 3. august 2021, kl. 17.00 
 

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

 
Fraværende: Gitte Andersen 
 
Referent: Bente Siggaard Andersen   

 Dagsorden  Opfølgning 
Godkendelse af referat  
fra sidste møde. 
 

-  

Hjælperfest 28/8-2020. 
Invitation, rengøring, mad, 
turnering. 
 

Invitation, der tilmeldes til Per deadline 26. august 
Mad – Per bestiller buffet ved Menu Skørping 
og bridgeblanding 
Ejnar står for turneringen, sørger for kort mv.  
Der skal bestilles rengøring til søndag morgen. 
Vi starter med at demonterer plexiglaspladerne. 
Dette udmeldes til Preben Aalb. BK 

Kathrine 
 
 
 
Ejnar 
 
Kathrine 

Klubhold 29/8- 2020. Kort, 
hjælper til 
turneringsleder, 
bespisning, køkkenhjælp, 
rengøring. 

Distriktet stiller turneringsleder 
Starter kl. 10 
Per sørger for mad. 
Hjælpere - Vidar, Kathrine og Ejnar  
Rengøring bestilles til mandag. 

 
 
 
 
Ejnar 

BC 3 kursus 14/8 (og 28/8 
kl 12-17). Kaffe og brød. 
 

Bente, Keld og Kathrine deltager. 
Keld sørger for kaffe og kage 30 kr. pr. person 
Kim og Vidar, Jytta og Liv spørges. 

Der annonceres på hjemmesiden. 
Ejnar deltager den 28. øvrige ?? 

 
 
Kathrine 
 
BSA 

Klubbens økonomi- 
investeringsaftale. Oplæg 
ved Ejnar. 

Pga. negativ rente undersøges anden mulighed for klubbens 
midler. 

Ejnar undersøger ved kommunen om inestering er en vej vi 
kan gå. 

Bestyrelsen er enige om at der ikke kan indgås aftale 
omkring højrisikoinvestering, men det overvejes om der skal 
flyttes midler til en lavrisikopulje, på et overskueligt åremål 
(5år). 

 

 

Status på sæsonen. 
Tilmeldinger, 
turneringsleder tirsdag. 

Undervisning  
Der er pt. ikke kommet tilmeldinger 
Per har stadig kontakt til en lukket gruppe fra sygehuset, 
med udsigt til evt. kursusstart i løbet af foråret. 
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 Dagsorden  Opfølgning 
Kathrine undersøger ved Jes om der er kommet tilmeldinger 
direkte til ham. 
Tirsdag aften 
Der er pt. tilmeldt 8 par 
Vi mangler stadig en turneringsleder, Per, Kathrine og Ejnar 
kontakter mulige emner. Tommy vil gerne bidrage til 
oplæring. 
Keld Kjær kontakter tidligere spillere. 
 
Onsdag Eftermiddag. 
Der er pt. tilmeldt 5 par og 3 ”løse”. 
 
Onsdag aften 
Der er tilmeldt 44 par samt 2 par og 2 ”løse” på venteliste. 
Bente tager kontakt til Tommy om der er nogen af hans 
ventelistespillere (og evt. andre) Der kunne tænkes at spille 
om tirsdagen. 
 
Torsdag aften 
Der er pt. 14 tilmeldte par. 
Kathrine følger op på tidligere spillere.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BSA 
 
 

Real Bridge i sæsonen 
2020-2021 jvf mail fra 
Tommy om 
turneringsledernes 
forslag. 
 

Bestyrelsen har modtaget forslag fra Realbridge gruppen 
med forslag om fremtidig aktivitet på Realbridge. 
Bestyrelsen tilslutter sig fortsat aktivitet indenfor 
nedenstående rammer. 
 
Realbridge gruppen kan fortsat arrangere turneringer på 
realbridge onsdag, fredag og evt. søndag. Set i lyset af at 
spilleaftener (måske flere) kan blive aflyst er, er det 
bestyrelsens holdning at fastsætte en pris pr. aften på 
10/20 kr. for hhv. medlemmer/ikke medlemmer. 
Hvis der er aftener, f.eks. onsdag, hvor realbridgegruppen 
ønsker at afvikle andre formater end åbent hus, 
eksempelvis turneringer over flere aftener med tilmelding 
eller holdbridge, opfordres der til at der udarbejdes der en 
årsplan. 
Pga. omfattende administration, kan der ikke gives 
betalingsfritagelse og der uddeles ikke præmier. 
Bente har givet tilsagn om at vedligeholde hjemmesiden i 
forhold til RB afvikling. 

 

Bridgehuset  Ventilationsanlægget er i drift, det kører 2 timer hver nat. 
TL har mulighed for manuelt at sætte anlægget i drift under 
turnering, hvis det er nødvendigt. 
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 Dagsorden  Opfølgning 
IT - Hjemmeside Dokumenthåndtering er pt. sat i bero hos DBF pga. 

manglende tilmelding, vi afventer tilbagemelding senest 1. 
november. 

Kathrine hører Kristian Tylvad om han fremadrettet vil 
bidrage med at vedligeholde server og oprette nye 
adgange. 

 

Eventuelt Klubben har fået en henvendelse fra DBF, hvorfor klubben 
ikke køber kort ved DBF. DBF er blevet stillet opgaven at se 
om de kan tilbyde en pris, der nogenlunde matcher 
nuværende leverandør 

 

Næste møde 10. august kl. 18.30 i Bridgehuset - summemøde 
24. august kl. 18.00 i Bridgehuset 

 

. 


