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1 Bestyrelsens overordnede/generelle arbejde i 2021-2022 
1.1 Sammensætning og konstituering i sæsonen 
1.1) Sammensætning og konstituering. 

Der var ingen nyvalgte til bestyrelsen ved sidste generalforsamling, som grundet covid situationen var udskudt til juni 2021. 
 
Keld Kjær, Per Frederiksen og Kathrine Borregaard modtog genvalg. 
Ejnar Hobolth, Bente Siggaard Andersen, Gitte Maja Andersen og Albert Mylius Nielsen var ikke på valg. 
 
Bestyrelsen konstituerede sig uændret. 
Kathrine som formand, Ejnar som kasserer, Bente som ansvarlig hjemmeside, IT og medlemsregistrering, Gitte som ansvarlig 
for rengøring, kortblanding og indkøb, Per som turneringsansvarlig samt Albert og Keld som ansvarlige for Bridgehusets drift 
og vedligeholdelse. 
 
Som associerede til bestyrelsen har Bo Blach været medlem af bestyrelsen i Bomarkshus. 
Kristian Tylvad har været behjælpelig med turneringsplanlægning torsdag og givet råd og vejledning vedrørende IT. 
Tommy Andersen har været indkøber af bridgemateriel og sørget for kortmaskinens drift. 
Bestyrelsen er taknemmelige for deres indsats. 

1.2 COVID-19 epidemien 
Covid epidemien har heldigvis haft langt mindre påvirkning af bridgespillet end i de to sidste sæsoner. 
Vi fjernede plexiglaskærmene inden sæsonstart, men valgte at tage dem i brug i en kortere periode i vinter for at mindske 
smitterisikoen. Der var i en periode påbud om brug af mundbind/ visir i lokalerne dog ikke ved bordene og henstilling om ikke 
at møde uden gyldigt coronapas. 
Omkring jul og nytår var der kortvarigt forsamlingsforbud, så bridgespil blev aflyst onsdag 5. januar. Nogle spillere har været 
bekymrede for at spille bridge i starten af sæsonen og derfor holdt pause. 
Det drejer sig særligt onsdagsspillere, men turneringerne har heldigvis kunne fortsætte alligevel. 
Vi har i hele sæsonen haft Realbridge som et ekstra gratis tilbud for medlemmerne. 
 

1.3 Bomarkshus 
Bo Blach er fortsat medlem af Bomarkshus bestyrelse. 
Der blev afholdt en forsinket generalforsamling i september 2021 og ordinær generalforsamling i marts 2022. Vi var repræ-
senterede begge gange med Bo Blach og nogle fra bestyrelsen. 
Vi havde til sidste generalforsamling indsendt forslag om renovering af facaden. 
Dette forslag blev enstemmigt vedtaget.  

1.4 IT i huset 
Bente har fået opgaven som ansvarlig for IT og hjemmeside. Hun gør et stort arbejde. 
Hjemmesiden fungerer fortsat fint med relevante informationer og tilmeldingsmuligheder for medlemmerne. 
Der er lige indkøbt 3 nye PC´ere, som erstatning for de gamle, der trænger til udskiftning. 

2 Turneringsudvalget 
2.1 Turneringer i Distrikt, Kreds 4, division, DM. 
Alle turneringer blev afholdt   ved tilstedeværelse og ikke on line. 
Følgende er bedste BK Nord placeringer. 
Distriktsmesterskabet for damepar blev vundet af Rikke Jørgensen og Kathrine Borregaard. 
Distriktsmesterskabet for mixpar blev vundet Rikke Jørgensen og Poul Clemmensen, mens Keld Kjær og Annette Bjørn Jensen 
blev nummer tre. 
Distriktsmesterskabet i seniorpar blev afholdt i Bridgehuset april 2022. Per Frederiksen, BK Nord og Søren Jørgensen, Ravn-
kilde blev nummer tre. 
Distriktsmesterskab i åben par måtte desværre aflyses grundet manglende tilslutning. 
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I Kreds 4 holdturneringerne fik ingen BK Nord hold topplaceringer.  
Kim Nielsens hold fik 5. plads i Kval. Nord rækken og Melanie Tylvad en 4. plads i Mellemrækken, 
Imp parturneringen blev afholdt i Bridgehuset i oktober 2021, og her fik Brian Nielsen og Thomas Christensen en 3. plads. 
Vores to hold i 3. divisions vest klarede sig fornemt med 1. plads til Svend Brassøes hold og 2. plads til Jens M. Thomsens 
hold. Begge hold rykker i næste sæson op i 2. division.  
I 1. division fik Team Vepidan med fuld BK Nord besætning en middel placering i rækken. 
H. C Graversens 1. divisionshold, Team Pharmaservice fik bronzemedalje i slutspillet. 

2.2 BK Nord’s egne turneringer 
Der var tilmeldt 20 faste spillere onsdag eftermiddag, 96 spillere onsdag aften og 46 spillere torsdag aften. 
Der var manglende tilslutning til tirsdag aften, som måtte aflyses. 
Der blev onsdag eftermiddag spillet afsluttende parturneringer som drop in. 
  
Onsdag aften havde som tidligere meget fin tilslutning. Her blev spillet forskellige parturneringer. 
 Ejnar Hobolth og Ole Svendsen blev klubmestre onsdag aften. 
 
Torsdag aften er der både spillet par- og holdturneringer. Der var et vikarpar gennem hele sæsonen, så turneringerne kunne 
gå op. Klubmestre i hold blev Nautilus med Kristian Tylvad, Morten Jepsen, Poul Clemmensen og Morten Klug. Klubmestre i 
par blev Stener Glamann og Svend Brassøe. 
 
Der har været tilbud om deltagelse i Real Bridge ugentligt både for klubbens egne medlemmer og andre spillere. Tilslutninger 
var størst i starten af sæsonen og vigende mod afslutningen. Turneringerne har kunnet afholdes 17 gange. 
 
Turneringsleder onsdag eftermiddag var Ejnar Hobolth, onsdag aften Tommy Andersen, torsdag aften Erik Christensen og på 
Real Bridge Kim Nielsen. 
 
BK Nord har afholdt to sølvpointturneringer i sæsonen. Første i oktober og sidste i slutningen af marts. Begge turneringer var 
vellykkede og havde deltagelse af egne spillere, øvrige nordjyske spillere og norske spillere, der trofast tager turen til Nordjyl-
land to gange årligt. 
 
Der har været en klagesag om en turneringslederafgørelse onsdag aften, som appeludvalget har behandlet og truffet afgø-
relse i. 

3 Medlemsaktiviteter, herunder undervisning, m.m. 
3.1 Undervisning 
Der var ikke tilslutning til nyt undervisningshold, men Jes Bank har uden annoncering afholdt undervisning for en lille gruppe 
andet års kursister. 
Jes Bank har i samarbejde med Tommy Andersen holdt små undervisningssektioner om onsdagen i forbindelse med alminde-
lige spilleaftener. 
Tommy og Jes har ligeledes været ansvarlige for heldagsarrangementer med undervisning 23. og 30. april for alle klubbens 
medlemmer. Der har været fin tilslutning  
. 

3.2 Medlemsaktiviteter 
Vi har afholdt små åbne turneringer i efterårsferien og i vinterferien. 
I slutningen af august blev der afholdt hjælperfest som tak til medlemmer, der har udført frivilligt arbejde. 

4 Markedsføring af klubben, udlejning af huset, sponsorater 
4.1 Sponsorering 
Vores sponsorat hos Thorkild Christensen på 3000 kr. årligt er opsagt, og vi har ikke fået nye sponsorater. 
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4.2 Udlejning  
Aalborg Bridgeklub er fortsat vores hovedudlejer og disponerer over huset fra mandag middag til sen aften.  
Vi har desuden Herre Bridgeklubben som lejere tirsdag eftermiddag og to damebridgeklubber,  
Aalborg Damebridgeklub og Spar 2 som lejere torsdag eftermiddag. 
Vi håber og forventer, at lejemålene fortsætter i næste sæson. 

5 Husets drift 
Der er indkøbt ny opvaskemaskine, da den gamle var udtjent. 
 
Gitte har fortsat kunne rekruttere rengøringshjælp fra udenlandske studerende primært Angelica, som har lovet at fortsætte 
i næste sæson. 
Gitte har også været ansvarlig for vores ansatte kortblanderne. 
 
Vi har i bestyrelsen diskuteret fremtidig renovering af Bridgehuset og har i første omgang planer med renovering af facaden. 
Vores foreløbige forslag blev godkendt på Bomarkshus generalforsamling.  

6 Den kommende sæson 
Vi glæder og til bridgespillet og de kommende opgaver for bestyrelsen. 
Vi er i fuld gang med planlægningen af den nye sæson. 
Vi planlægger at indgå samarbejde med Aalborg Bridgeklub om undervisning. 
Der pålægger der sig en opgave med at finde afløser for Jes Bank, som har ønsket at takke af som underviser gennem rigtig 
mange år. 
Vi håber, det lykkes at genetablere tirsdag aften som spilleaften. Onsdag eftermiddag flyttes til tirsdag eftermiddag med 
samme koncept. Onsdag aften er allerede fuldt besat. 
Torsdag aften planlægges afholdt som vanligt med blandede hold- og parturneringer. 
Der er rekrutteret turneringsledere til alle spilledage. 
Vi har meddelt distriktet, at vi gerne vil afholde de turneringer, vi kan få tilbudt. 
Ligesom vi også gerne vil afholde en kreds 4. weekend. 
Traditionen tro planlægger vi også sølvpointturnering til efteråret. 
 

7 Afslutning 
Tak til alle, der har lavet frivilligt arbejde og til alle turneringsledere.  

 
Mange tak for godt samarbejde i bestyrelsen. Den beskedne udskiftning tyder på trivsel med arbejdet. 
 
Vi ønsker alle en god og fornøjelig kommende bridgesæson. 
 
På bestyrelsens vegne 
Kathrine Borregaard, formand 


