Referat
Bestyrelsesmøde i BK Nord, tirsdag, den 15.02.2022, kl. 17.00
Til stede: Kathrine Borregaard, Keld Kjær, Albert Nielsen, og Gitte Andersen, Per Frederiksen,
Ejnar Hobolth, Bente Siggaard Andersen
Fraværende:
Referent: Kathrine Borregaard
Dagsorden
Godkendelse af referat
fra sidste møde.

Opfølgning
-

Status på spilledage og
aftener

a. Onsdag eftermiddag.
b. Onsdag aften. Klagesag fra medlem behandlet af
appeludvalg. Udvalgets afgørelse efterleves.
c. Torsdag aften.

Status - Kreds 4 weekend

Turneringen blev afviklet med 10 borde / 40 spillere.
Økonomi, hænger fint sammen.
Arrangementet blev afviklet i god stil og umiddelbart var
der god tilfredshed med arrangementet.
Det er generelt ”Tordenskjolds” soldater der stiller op som
hjælpere til klubbens arrangementer.
Der sendes opfordring ud til medlemmerne om at tilslutte
sig hjælperpuljen. Det er hyggeligt, der er mulighed for at
”Ugle” godt bridgespil og så udløses der en billet til den
årlige hjælperfest.
Afholdes 29. april kl. 18
Kathrine spørger Per G om han vil være dirigent.
Annonceres på hjemmesiden og mail, Kathrine laver
invitation, Bente sender mail ud.
Tilmelding på hjemmesiden - Bente
Regnskabet forventes afsluttet Ultimo februar
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
Ejnar, Albert og Bente genopstiller. Gitte ønsker ikke
genvalg. Bestyrelsen arbejder på at finde nye medlemmer
til bestyrelsen, og vil tilstræbe at alle spilleaftener er
repræsenteret.
Gitte vil være behjælpelig overlevering til erstatning for de
opgaver hun varetager.

Hjælpere

Generalforsamling

Øvrige arrangementer

20.03.2022

a. 27. marts - Sølvpoint
”Limfjordsturnering” Kathrine laver invitation og sender
Referat af bestyrelsesmøde

Side 1 af 2

Dagsorden
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b.
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Bridgehuset

f.
a.
b.

c.
d.

e.

Næste sæson

Eventuelt

Næste møde

til klubber, distrikt og Nordmændene. Bente annoncerer
på nettet.
Kathrine skaffer TL
Gitte arrangerer rengøring og kortlægning.
Forplejning, Brød, ost og rullepølse samt kage.
3. april - DM begynderpar/Distriktsmesterskaber senior
Distriktet stiller med TL.
Vi forventer at seniorer skal have frokost og alle skal
have kage.
24. april – Klubhold
Hjælpere, rengøring, kortlægning, forplejning.
Hjælperfest planlægges til 20. maj
Turnering vinterferie tirsdag 22/2 kl. 18.30
BSA fikser tilmelding på nettet. Kathrine kontakter
Tommy og Erik for annoncering på nettet.
Det er gratis for medlemmer og 50 kr. for ikke
medlemmer.
Distriktet afholde GF i Bridgehuset 22/4.
Ny opvaskemaskine forventes leveret i uge 7
Der opsattes en liste hvor det noteres hvornår der er
lavet service på vandbehandlingsanlæg til kaffe- og
opvaskemaskine.
Indkøb af nye PC ere er i proces, Printer er indkøb
Facade. Keld og Bente udarbejder skitse på samme
niveau som tegninger til de øvrige etager.
Deadline Ultimo februar.
Foræring af sprit. Rengøringen påfylder eksisterende
dispensere i vinterferien.

a. Undervisning. Jes har oplyst at han ønsker at stoppe som
bridgelærer for Aalborgklubberne.
Evt. dialog med Aalborg BK om at lave fælles
undervisning. Måske et mere komprimeret forløb over 3
/ 4 lørdage.
b. Der skal arbejdes på at få tirsdag aften i gang igen
Generalforsamling i Bomarkshus den 31. 3, forslag skal
fremsendes senest 31.3

Tirsdag 22.03.2022 kl. 17.00.

.
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