Referat
Bestyrelsesmøde i BK Nord, tirsdag, den 26.10. 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.
Nyt fra Bomarkshus ved
Bo Blach

Opfølgning

Tegninger hvordan lejligheder kan renoveres blev
godkendt.
Retningslinjer om hvordan er ikke stueetagen kan
renoveres kan renoveres skal udarbejdes.
BK Nord udarbejdes en skitse, der forelægges
Bomarkhus bestyrelse og senere generalforsamling.

BSA/KK

Der tages kontakt med Pizzeriaet (ejeren) om de er
interesseret i en samlet løsning.
Bo er genvalgt til bestyrelsen.

Status på spilledage

Viceværtfunktionen er udliciteret til et prof. firma
a) Onsdag eftermiddag.
Det kniber stadig med disciplin omkring tilmelding og
fremmøde, men det fungerer.
b) Onsdag aften.
Tommy har indført en hjælperordning.
c) Torsdag aften.
Der er pt. styr på holdturneringen og næstkommende
parturnering.
d) Realbridge
Tirsdag starter d.d. Onsdag har kørt siden sæsonstart

Status på IMP turnering

23. juni 2021

Klubsølv Tirsdag i uge 45, tilmelding på nettet.
Turneringsleder??? Erik
Vellykket arrangement, og ros til hjælpere der kunne
træde til og hjælpe, da der var par der udeblev.
Forudbetaling til næste arrangement
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Dagsorden
Kommende
Sølvpointturnering

Bridgehuset

Økonomi

Bridgelæreruddannelse
Juleafslutning
Eventuelt
Næste møde

Opfølgning
Kortlægning - 3x44 spil, Gitte
Turneringsleder - Martin Hilmer
Forplejning - Kathrine køber kage og brød
Keld køber ost, rulle og smør
Køkkenhjælp - Angelica
Rengøring - Fredag og søndag
Præmier - Kathrine hæver penge
Vand i kælder. Kathrine mødes med VVS for at se om
det kommer fra vores lejlighed.
Ny rengøringspige – Lucia Mikusova - kontrakt under
udarbejdelse.
Der er kommet en forespørgsel vedr. opsætning af
skærme. Der er enighed mellem klubberne om at
afvente Corona udviklingen.
Vores økonomi er solid.
Aalborg kommune siger at vi gerne må investere, men
opfordringen er at vi ikke gør det, fordi man som
bestyrelse bør tage ansvar for at ”spille” med klubbens
midler.
Udsættes til næste møde
Afventer Kathrine
23. november kl. 17.00 i Bridgehuset

.
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