Referat
Bestyrelsesmøde i BK Nord, tirsdag, den 22.03.2022, kl. 17.00
Til stede: Kathrine Borregaard, Keld Kjær, Albert Nielsen, og Gitte Andersen, Per Frederiksen,
Ejnar Hobolth, Bente Siggaard Andersen
Fraværende:
Referent: Bente Siggaard Andersen
Dagsorden
Godkendelse af referat
fra sidste møde.
Status på spilledage og
aftener
Limfjordsturnering

Generalforsamling

Andre arrangementer

Distriktets klubmøde og
generalforsamling
Næste sæson

20.03.2022

Opfølgning
Referent: Bente Siggaard Andersen
Der laves forsøg med at lave ren drop in onsdag
eftermiddag, hvor spillerne først registreres ved spillestart.
Der er igen fuld tryk på onsdag med 100 deltagere
Der er 48 par til torsdag i resten af sæson torsdag
Jens Abildgaard er turneringsleder.
Angelika kommer og hjælper og gør rent før og efter.
Fortæring Keld og Kathrine Brød, ost, rulle og kage
Pengepræmier - Kathrine
Dirigent – Kathrine ringer rundt
Nye medlemmer – Vidar, Rikke Bente H, Jytta
Øvrig planlægning kommer senere
Tilmeldingsmodul er etableret på nettet
Seniorpar og begynderturnering 3.4 – Kaffe og kage
Kortblanding?? Erik er turneringsleder
Erik bestiller kort og måske blander selv.
Hjælpere: Bente og Vidar
Klubhold udskudt til 28.8
Den 22.04 – Kathrine, Keld, Bente og måske Ejnar
Vi stiler efter at spille tirsdag eftermiddag, tirsdag aften
onsdag aften og torsdag aften. Sæsonen næste år starter i
uge 35.
Ti og On 18.30, torsdag ??
Tilmeldingsmoduler næste sæson og sommerhold.
Datoer for sommerhold – 17.5, 31.5, 14.6 9.8, 23.8
Gratis for medlemmer. 800 kr. pr hold hvis blandet betales
forholdsmæssigt.
Der er allerede 83 til meldte spillere til onsdag aften
Der er et ønske om at opstarte et samarbejde med Aalborg
Bridgeklub om uddannelse af nye spillere.
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Dagsorden

Bridgehuset
Generalforsamling
bomarkshus 31.03
Eventuelt

Næste møde

Opfølgning
Per og Keld tager teten i forhold til at rekrutterer
bridgelærere.
Mail til ekskluderende medlemmer
BSA sender forslag til renovering af facader til Bomarkshus
til godkendelse på generalforsamling.
Kathrine og Keld deltager

Tirsdag 19.04.2022 kl. 17.00.

.

20.03.2022
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