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Referat 
 

Bestyrelsesmøde i BK Nord, tirsdag, den 18.01. 2022, kl. 17.00 
 

Til stede: Kathrine Borregaard, Keld Kjær, Albert Nielsen, og Gitte Andersen, Per Frederiksen 
 
Fraværende: Ejnar Hobolth, Bente Siggaard Andersen 
 
Referent: Kathrine Borregaard   

 Dagsorden  Opfølgning 
Godkendelse af referat  
fra sidste møde. 
 

  

Generalforsamling. 
Indledende planlægning. 

For tidligt med egentlig planlægning. Mulige datoer for GF 
29/4 og 6/5. Gitte fortsætter ikke i bestyrelsen næste 
sæson. 

 

Fremtidige 
arrangementer. 

A. Klubhold 13/2 er udsat, og der afholdes Kreds 4 
weekend (udsat fra januar) 12/2-13/2. Vi takker ja til 
tilbud om afholdelse. Gitte arrangerer rengøring og 
kortblanding. Per sørger for bespisning (samme 
menu og pris som i januar). Kathrine finder 
turneringsleder (Martin Hilmer er adspurgt og 
vender tilbage) og frivillige, som kun behøver at 
hjælpe med oprydning samt servering af kaffe og 
mad. 

B. Sølvpointturnering 27/3. Uforpligtende diskussion 
om form. 

C. DM i begynderpar 3 /4. Distriktet har ønsket vi 
samme dag afholder distriktsmesterskab i seniorpar. 
Vi har indvilget. Heldagsarrangement. 

D. Hjælperfest afholdes i maj eller juni. 
 

Gitte, Per, 
Kathrine. 

Status på spilledage og 
aftener i Bridgehuset. 

A. Onsdag eftermiddag. Fungerer med gennemsnitligt 
6 borde. 

B. Onsdag aften. Tommy har tilbudt bridgespil tirsdag 
aften, men der har ikke været tilstrækkeligt 
tilmeldte. Onsdag aften fungerer med reduceret 
antal spillende. Tommy kommunikerer med spillerne 
via sms. 

C. Torsdag aften fungerer fint. Det er lykkedes at finde 
spillere til det manglende par indtil videre. 

 

Bridgehuset. Afventer forslag om udarbejdelse af ny facade.  
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 Dagsorden  Opfølgning 
Kaffemaskinen repareres 19/1 af tekniker i Lunds 
Storkøkken. Snak om at have en reservekaffemaskine i 
Bridgehuset. Undlades indtil videre. 

Gitte har afgivet en større bestilling af drikkevarer og andre 
fornødenheder. 

Der er kommet ny brugsuddeler. 

Rengøring og kortgivning fungerer godt. 

 
Eventuelt. Åbent hus i vinterferien. Vi spørger, om Erik kan være 

turneringsleder 22/2 eller 24/2. 
Kathrine. 

   
   
   
   
Næste møde Tirsdag 15/2 2022 kl. 17.00.  

. 


