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Referat 
 

Bestyrelsesmøde i BK Nord, tirsdag, den 19.04.2022, 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  Opfølgning 
Godkendelse af referat  
fra sidste møde. 
 

-  

Generalforsamling Vilhelm er dirigent. 
Bente tager referat. 
Kathrine udarbejder skriftlig beretning til omdeling. 
Smørrebrød 3 stk pr. person samt frugt 
 
Der skal lægges info omkring facaderenovering.  
Forslag er indsendt som forslag fra bestyrelsen 
 

 
 
 
Per 
 
BSA 

Hjælperfest 20.5 kl. 18. Bestyrelsen møder kl. 17.00 
Per sørger for mad. Kathrine inviterer og håndterer 
tilmeldinger. 

 

Kursus, Jes/Tommy Afvikles 23.4 og 30.3 på 2 niveauer. 
Der er god tilslutning 

 

Status på spilledage og 
aftener 

Der er 2 spilledage tilbage, Klubmester onsdag er afgjort. 
Torsdag er holdmestrene valgt, par kan først afgøres efter 
sidste spilledag.  

 

Status på Limfjordsturn. 
Seniorpar og beg. DM 

Limfjordsturneringen ender du med et mindre underskud. 
Vi fastholder at der ved vores egne turneringer stadig købes 
hjælp til køkkenet. Seniorpar og DM er afviklet med en fin 
økonomi. 

 

Distriktets 
Generalforsamling 
Turneringer næste sæson 

Afholdes 22.4 
Kathrine og Bente. Per kommer som repræsentant fra 
distriktet. 
Vi fastholder at holde vores sølv, sidste weekend i oktober 
sammen med Hirtshals. 
Der kan komme turneringer fra distriktet, Kval nord samt 
måske divisionen. 

 

Sæson 22/23 Erik fortsætter som Tl torsdag 
Det aftales at Erik tilbydes at B- rækken selv sørger for at 
skifte, så det alene er ved tilkald han skal komme. 
Tommy tager onsdag 
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 Dagsorden  Opfølgning 
Tommy og Ejnar kører tirsdag eftermiddag. 
Vilhelm vil gerne tage tirsdag under betingelse af at der kan 
skaffes 20 par. 
Undervisning – Samarbejde med Aalborg Bridgeklub 
omkring undervisning. (traditionelt forløb) Per kommer med 
et forslag til hvordan undervisnings kan gennemføres i et 
intensivt forløb. 
Kim forespørges om han ønsker at fortsætte med RB 

 

 

Kathrine 

Sommerhold Tilmeldingsmodul er oprettet på hjemmesiden. 
Kathrine laver invitation og sender til distriktet. 

 

Bomarkshus 
generalforsamling 

Keld og Kathrine deltog. 
Der var ikke de store emner på programmet. 
BK Nords forslag til renovering af facaden blev godkendt. 
Bo Blach vil fortsat repræsentere BK Nord i Bomarkshus 
bestyrelse. 

 

Bridgehuset Processen omkring facaderenoveringen er så småt sat i 
gang. Afventer endelig godkendelse på BK Nords 
generalforsamling. 
Klara Kjær starter som kortblander 1. maj og Jesper 
fortsætter. 
 

 

Eventuelt Bridgelokalet kan lånes til arrangementer, der har et 
element af bridgespil, det er en betingelse at man deltager 
aktivt i drift af klubben. Der skal betales for rengøring 

 

   
   
Næste møde Kort møde fredag den 29.4  kl. 17.00 forud for 

generalforsamling 
 

. 


