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Referat 
 

Bestyrelsesmøde i BK Nord, torsdag, den 29.06.2022, kl. 17.00 
 

Til stede: Kathrine Borregaard, Keld Kjær, Albert Nielsen, Per Frederiksen, Ejnar Hobolth, Bente 
Siggaard Andersen, Lotte Nielsen og Vidar Pedersen 

 
Fraværende:  
 
Referent: Bente Siggaard Andersen   

 Dagsorden  Opfølgning 
Godkendelse af referat  
fra sidste møde. 
 

-  

Arbejdsopgaver Jesper og Klara har fået information om at 
kortblandemaskine er til service og at der skal blandes kort 
til 3 uger. 
Kortbestillere skal ved bestilling gøre opmærksom på 
hvilken mappe de vil have gemt kortblandefilen. 
Kathrine skriver til Aalb BK og vores egne turneringsledere. 
Klara skal have oprettet en brugerprofil. 
Lotte har modtaget overlevering fra Gitte. 
Vi har fået ansat en ny rengøringsafløser, Maria 
Der mangler rengøring efter mandag i uge 30. Kathrine 
tager søndag den 31. 
Vidar har modtaget overlevering samt div. bestillingsark mv. 
fra Gitte. 

 
 
 
 
 

Evaluering hjælperfest Det var som sædvanligt et hyggeligt arrangement. 
 

 

Undervisning Samarbejde med Aalborg Bridgeklub.  
Bente opdaterer hjemmesiden 
Der er søgt fondsmidler hjem til digitalt udstyr. 
Birte Kjeldsen starter ved min. 8 kursister og max. 32 
Nærmere opfølgning når sæsonen nærmer sig. 
Ejnar er tovholder på evt. udarbejdelse af folder til placering 
på strategiske steder.  

 

Status på tilmelding næste 
sæson 

Onsdag er lukket for tilmelding og der udestår et arbejde 
efter sommerferien med at rekruttere spillere til de øvrige 
dage. 
Sommerhold 2023, tilmeldingsfrist forskydes til en uge før 
opstart. 

 

Kommende 
arrangementer 

Sommerhold i 9. og 23. august 
Klubhold 28. august – Distriktet bestiller kort mv. 
Kreds 4 weekend 15-16. oktober – Kreds 4 bestiller kort mv. 
BK Nord åben aften tirsdag i uge 42 
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 Dagsorden  Opfølgning 
Distriktet har forespurgt om lån af lokaler 20.8, (27.8) og 
24.9. Vi takker ja til 1. og sidste. 
Sølvpointturnering 27. november. 

Facaderenovering Tilbud AA              347.500 Velfac vinduer 
Tilbud Magnus T  340.000 
Vinduer – Keld      210.000 
Der er fremsendt ansøgning til Aalborg kommune på knap 
200.000. Pt. afventes den videre proces svar fra kommunen. 
Der fremsendes ansøgning og tilskud til opgaven hos Spar 
Nord Fonden (Per) 

 

Evt. Vi har en forventning til at vores nuværende lejere 
fortsætter. 

 

Næste møde Onsdag den 3. august kl. 17.00  

. 


