Referat
Bestyrelsesmøde i BK Nord, tirsdag, den 21.09. 2021, kl. 17.00
Til stede: Kathrine Borregaard, Keld Kjær, Ejnar Hobolth, Albert Nielsen, Bente Siggaard Andersen og
Gitte Andersen, Per Frederiksen
Fraværende:
Referent: Bente Siggaard Andersen
Dagsorden
Godkendelse af referat
fra sidste møde.
Status på spilledage

Opfølgning
a) Onsdag eftermiddag.
Der mangler nogle gange spillere. Det kan undersøges
om der er spillere der vil være standby som
substitutter. Frameldinger efter sidste tilmelding, bør
spiller selv være behjælpelig med at skaffe substitut.
b) Onsdag aften
96 spillere. Det er mange at håndtere for en
turneringsleder. Ejnar tager en snak med Tommy om
han har brug for hjælp på den ene eller anden måde.
c) Torsdag aften.
Der mangler et par. Løst med substitutter med
varierende spillestyrke i parturneringen.
Flemming Madsen er tovholder på at stille spillere til
det halve manglende hold.
Efter holdturnering tager vi ”problemet” ad hoc.

Status på RealBridge

Undervisning

23. juni 2021

Keld foreslår at tirsdag aften bruges til at lave
kortvarige turneringer af forskellig karakter.
Det er tilbud, hvor man kan melde sig, uden at binde
sig for sæsonen. Keld.
a) Tirsdag. Starter uge 43 ved Tommy.
b) Onsdag. Kører med små turneringer ved Kim

Keld

Logon til Realbridge kan udleveres til Tommy og Kim,
Bente
BSA tager en snak med dem.
Annonceret undervisning aflyst da manglende
tilmeldinger. Jes har et lukket hold til oktober.
Der er kommet en forespørgsel fra et par omkring
begynderundervisning, Kathrine undersøger om de kan Kathrine
deltage på det lukkede hold.
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Dagsorden
Pers fortsætter arbejdet med at rekruttere nye spillere
fra Aalborg Sygehus.
FOF, AOF, Focus og LOF kontaktes om der er
interesse for at indgå et samarbejde omkring
uddannelse af nye bridgespillere. Kathrine kontakter
dem
Arrangementer i
bridgehuset

Økonomi
Bomarkshus
Bridgehuset

IT
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Opfølgning
Per
Kathrine

a) Evaluering af hjælperfest
Der var få deltagere. Gik lidt kuk i tilmeldingen.
Næste år skal der være tilmelding til den person der
sender invitation ud.
Klubhold forløb uden problemer.
b) IMP par 2-10-2021. 9.30 – 17.30
Der er 20 par tilmeldt.
Martin Hilmer er turneringsleder.
Per sørger for mad, Der skal være 2 hjælpere til
Turneringshjælp og køkkenhjælp. Annonceres onsdag
og der laves en liste der lægges frem, Kathrine laver
liste og sender til Ejnar
c) Sølvpointturnering 30-10-2021.
Per sørger for kage og brød med pålæg.
Martin er turneringsleder. Hjælpere til turneringsledelse
og køkken Gitte tager kontakt til vores rengøringsteam
Præmier-pengepræmier, Kathrine hæver kontanter
Status på kontingentbetalinger. Der mangler betaling
fra 24 tilmeldte, overvejende onsdagsspiller.
Bestyrelsesmøde 28-9-2021. Per og Kathrine og Albert
deltager
a) Rengøring kører fornuftigt med nuværende
besætning
Varmen kan styres på et kontrolpanel, der er placeret
på søjle, et i hvert rum og i undervisningsrum på væg
ved toilet.
Opfyldning køleskab, Aalborg bridgeklub er erindret om
at de har pligt til at fylde køleskabet op mandag aften.
b) Lejere. Der er lavet kontrakt med Aalborg
Bridgeklub, de 2 dameklubber. Herreklubben udestår
Aalborg Bridgeklub ønsker installation af Office pakke.
Der kan være problemer med at bruge klubbens server
og det foreslås at Aalborg Bridgeklub investerer i Office
360
Sletning af gl. fastnummer BSA
Bente
BSA taler med Netsite omkring søge aliaser til vores
domæne.
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Dagsorden
Eventuelt

Næste møde

Opfølgning
Der skal undersøges om der er medlemmer, der er
interesseret i uddannelse til bridgelærer eller
turneringsleder.
Hjælperpulje annoncering på hjemmesiden.
26. oktober 17.00 i Bridgehuset

.
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