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Referat 
 

Bestyrelsesmøde i BK Nord, onsdag, den 20.09.2022, kl. 17.00 
 

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

 
Fraværende: Albert Nielsen 
 
Referent:  Bente Siggaard Andersen   

 Dagsorden  Opfølgning 
Godkendelse af referat  
fra sidste møde. 
 

-  

Status på 
spilledage/aftener 

Tirsdag eftermiddag 7-8 borde. Bedste handicapforbedring 
får vinpræmier efter endt turnering. Det fungerer fantastisk 
at der er frit fremmøde og der ikke skal findes substitutter. 
Onsdag fungerer fint, også her uproblematisk at finde 
substitutter. Torsdag aften fungerer fint, der er et ønske om 
at vi vender tilbage til mødetid kl. 19. dette annonceres på 
førstkommende torsdag og hjemmesiden. 

 
 

Status på undervisning Der er 11 måske 12 kursister. Kursisterne skal tage stillling 
til om de ønsker at spille mandag – Tirsdag eftermiddag 
eller onsdag aften. 
Fremtidig undervisning? Det er muligt at starte endnu et 
undervisningshold op til foråret. Der uddeles folder på 
relevante steder. Evt turboforløb for whistspillere, evt. over 
3 weekender hvor sidste er en turnering. Dette drøftes med 
Birthe 

 

Status på medlemmer og 
kontingent 

Der er en mindre fald i medlemsantallet. 
Der er stadig enkelte der mangler at indbetale kontingent. 

 

Fremtidige arrangementer Kreds 4 15/16-10. Turneringsleder Leif Molbech. Ulla 
Tradsborg (Kreds 4) bestiller kort ved Lotte, rengøring 
”light” mellem spilledagene. Per sørger for mad. Lotte 
forsøger at rekruttere hjælpere. 
Der skal bruges hjælp i køkken og hjælp til TL.  

Sølvpointturnering 29.10. Indbydelse Kathrine retter og 
fremsender til klubber og distriktet. BSA laver 
tilmeldingsmodul på nettet. Turneringsleder, Martin 
Hilmer. Pris og præmier, som sidste år. Forplejning 
franskbrød og kage, kort, rengøring, hjælpere, her køber vi 
hjælp hos vores vanlige stab. 
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 Dagsorden  Opfølgning 
Turnering i efterårsferien – uge 42, KB spørger Erik, vi satser 
på onsdag. Gratis for medlemmer, kr. 50 for 
udefrakommende. 

Facaderenovering Der mangler tilbagemelding på levering af partier. Der skal 
tages hensyn til aktiviteter i bygningen. Alle rum anvendes 
mandag fra middag og torsdag eftermiddag, her spilles 5 og 
10 borde i 2 klubber  

 

Bridgehuset Der skal snart bestilles en ny portion præmievin  
Evt.   
Næste møde Tirsdag den 25 oktober kl.  17.00  

. 


