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Referat 
 

Bestyrelsesmøde i BK Nord, tirsdag, den 23.08.2022, kl. 17.00 
 

Til stede: Kathrine Borregaard, Keld Kjær,  Per Frederiksen( på telefon), Ejnar Hobolth, Bente Siggaard 
Andersen (delvis), Lotte Nielsen og Vidar Pedersen 

 
Fraværende:   Albert Nielsen 
 
Referent: Kathrine Borregaard  

 Dagsorden  Opfølgning 
Godkendelse af referat  
fra sidste møde. 
 

 
Godkendt uden kommentarer. 

 

Kommende 
arrangementer 

Klubhold aflyst. Poul Clemmensens hold får lov at 
præsentere Distrikt Nordjylland til DM. 
Kreds 4 d. 15-16. oktober. Per spørger Leif Molbech, da 
Martin Hilmer kun kan være turneringsleder den ene dag i 
weekenden. Lotte og Vidar kan være back up som frivillige. 
Per spørger om Martin kan være turneringsleder til 
sølvpointsturnering 29/10. Nordmændene har vist 
interesse. 

 
LN, VP 

Undervisning efterår 2022 Kun 5 tilmeldte til undervisning ( 4 i Aalborg Bridgeklub- 1 i 
BK Nord). Per har kontakt til endnu en mulig kursist. 
Der findes hjemmeside for udenlandske studerende, hvor 
der henvises til bridgeundervisning. 
Ansøgning fra Nordea om midler til AV-udstyr ikke 
behandlet endnu. Ejnar venter svar.  
Såfremt nej kontaktes Poul, Aalborg Bridgeklub m.h.p deling 
af udgift til AV-udstyr. 
Folder ikke færdigtrykt. Skulle sættes pænere op. Keld 
rykker. Fordeler uddeling mellem os i bestyrelsen. 

EH, KK 

Sæson 2022/23 Tirsdag eftermiddag. 31 tilmeldte.  Ejnar bestiller kort. Y- 
tirsdag fil eftermiddag, som Ejnar og Tommy har adgang til. 
Tirsdag aften lukker ned, da for få tilmeldte.  Prøver at 
genoprette klubben til forår. Keld aflyser Vilhelm. 
Onsdag aften 86 spillere. Turneringsplan og kortbestillinger 
klar.  
Torsdag 40 spillere. Kortbestillings- og turneringsplan klar. 
KB skriver til de tilmeldte tirsdag aften.  
Uændret budget til vinpræmier kr per spiller per spilledag. 

KB tager sig af præmiebestilling. 

 

Medlems status 61 betalende. Heraf 1 passiv og 1 klubmedlem.   
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 Dagsorden  Opfølgning 
Substitutliste: Ingen substitutliste til tirsdag eftermiddag. 
Tommy kører egen liste onsdag, torsdag revideres af  Bente. 

Facaderenovering Bente har kontaktet billigste tilbud. Levering først i uge 42. 
Mandag kan undtages ved arbejdets start. Øvrige 
eftermiddage må flytte. Arbejdet påbegyndes efter 
efterårsferien varighed 1-2 uger. Vi får de kommunale 
midler fra energirenoveringskasse. Måske fås fulde beløb i 
2022. 
Klubbens medlemmer og lejere skal orienteres hurtigst 
muligt. 

 

Lejere i Bridgehuset Alle lejere fortsætter. Godt samarbejde med Aalborg 
Bridgeklub. 

KB 

Bridgehuset Ventilationsanlæggets lejer skiftes hvis muligt.  
Svar på ansøgning om midler til ny kortblandemaskine  fås i 
september. Rettidigt indsendt af Per.  
Tommy synes kortkvalitet fra DBf er for dårlig- bestiller 
fremover ved Jannersted.  Vidar bestiller øl og vand. 

Keld 

Evt. Lotte. Henvendelse fra Aalborg Bridgeklub vdr kortlæg. 
Samme pris. Oprydning i skab i vinrummet. 
Oprydningsdag i forbindelse med næste bestyrelsesmøde 
 

 

Næste møde 20-9-2022 kl. 17.  

. 


