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Referat 
 

Bestyrelsesmøde i BK Nord, onsdag, den 03.08.2022, 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. 
 

Præcisering – Der mangler rengøringshjælp både uge 30 og 
31. 
Per følger op på om det er Kreds 4 der stiller turleder eller 
om det er BK Nord’s opgave i kreds 4 turneringer. 

 

Kommende 
arrangementer 

Klubhold 28-08 kl. 10 
Der er i skrivende stund ingen tilmeldte hold. 
Per sørger for forplejning. Frokost og eftermiddagskage. 
Rengøring søndag aften eller mandag morgen. 
Flere i bestyrelsen kan hjælpe, vi koordinere internt. 

 
 
 
 
 

Undervisning efterår 2022 Annoncering, biblioteker, golfklubber, tennisklubber. 
Keld hører om skolepraktikanter på TECH, kan være 
behjælpelig med opsætning og tryk af folder. Vi forventer at 
der skal fremstilles 200 stk. til omdeling 
Ansøgning ved Nordea til AV-udstyr, forventes afklaret i 
indeværende uge. Bente indkøber. 

 

Sæson 2022/23 Tirsdag eftermiddag 
Ejnar bestiller kort hos Lotte 
-  Tirsdag aften Keld prøver at skaffe nogle spillere. 
-  Torsdag aften. Kathrine tager teten på rekrutterer. 
Kathrine skriver mail til allerede tilmeldte spillere om at 
være behjælpelig med at anbefale spillere. 
De enkelte turansvarlige udarbejder plan for året. Bente 
oploader på hjemmesiden inden sæsonstart. Planerne 
videresendes til Lotte for kortbestilling 

 

Facaderenovering Aalborg har bevilliget at betale halvdelen af omkostningen. 
Der er dog en risiko for at halvdelen af puljen først tilgår i 
2023. 
Begge tilbud fremsendes til kommunen. Bente tager 
kontakt med håndværkere, for at høre omkring 
tidsperspektivet. 

 

Status på EDB og 
hjemmeside 

Der er indkøbt 3 nye PC samt 3 nye skærme til kontoret. 
PC’erne idriftsættes i uge 34. 
Per søger SparNord fonden om midler til at indkøbe en 
supplerende kortblandemaskine. 
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 Dagsorden  Opfølgning 
 

Bridgehuset Lejerne trænger til at blive skiftet i ventilationsanlægget. 
Keld og Ejnar kigger på opgaven. 
Højtaleranlægget trænger til at blive skiftes. Keld henter 
pris på opgaven. 

 

Evt.   
Næste møde Tirsdag den 23. august kl. 17.00  

. 


