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Referat 
 

Bestyrelsesmøde i BK Nord, tirsdag, den 25.10.2022, kl. 17.00 
 

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

 
Fraværende:    Lotte Nielsen 
 
Referent: Bente Siggaard Andersen  

 Dagsorden  Opfølgning 
Godkendelse af referat  
fra sidste møde. 
 

  

Status på spilledage Tirsdag eftermiddag kører. Onsdag aften kører fint og er 
klar på at indsluse nye bridgespillere.  

 
 

Status på Kreds 4 og 
efterårsferie 

Kreds 4, Der var udfordringer med at der ikke var 
kartoffelmos nok til gryderetten. Der skal overvejes at 
vælge en anden udbyder til næste arrangement. 
Leif Molbech gjorde et godt arbejde som TL. 
Efterårs turnering, der var tilmeldt 12 par.  
 

 

Kommende 
arrangementer 

Sølvpoint 29.10. Per og Albert sørger for forplejning. 
Angelika sørger for køkkenet. Keld tager imod penge. 

 

Undervisning Turbohold 3 weekender 12.00-17.30 følgende lørdage 12., 
19., 26. november og 3. december. 
Ejnar kontakter Aalborg Bridgeklub 
Folder udarbejdes af BSA 

 

Donation 
kortblandemaskine 

Det er besluttet at købe en ekstra kortblandemaskine 
Dealer 4+  
Per kontakter Tommy, der foretager indkøbet 
Klubben har modtaget en donation fra Spar Nord på kr. 
10.000 

 

Facaderenovering mm. BSA tjekker tidsplan med Magnus Thomsen, Kathrine 
forespørger spar 2 om de kan nøjes med det lille lokale i 
den spilledag de er berørt af renoveringen. 
Keld har en aftale med Brønnum omkring udskiftning af 
radiatorer onsdag den 26.10 

 

Bridgehuset Vedr. varmeafregning, står vi undrende over at der en 
uforholdsmæssig stor andel af varmeafregningen, der er 
opgjort som andel i fællesafregningen. Kathrine forespørger 
vores repræsentant i Bomarkshus, Bo Blach om der er 
relevant at bringe videre til deres bestyrelse. 
Ejnar har kontaktet DBf i forhold til at ændre den kollektive 
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 Dagsorden  Opfølgning 
indboforsikring ved. DBf, så forsikringssummen ændres fra 
150.000 til 300.000. 

BK Nord drift Der skal gøres opmærksom på at når køleskabet fyldes op, 
skal der foretages en rotation så de nye produkter kommer 
bagerst. Og kun 1 lag. 

 

Evt.   
Næste møde Tirsdag den 06. december kl. 17.00  

 


