Bestyrelsesmøde NBK
Dagsorden/referat
Onsdag 15. december 2021
Kl. 19.00 –

Referent:
Anette Richs-Jensen

Mødedeltagere: Torben Dill, Per Lindgreen, Lars Rüsz Kaysen, Inga Rosenberg, Jan Steen Jensen, Anette
Richs-Jensen
Afbud:

Dagsorden
1. Nyt fra formanden

Referat og bilag
Vi har anmodet om, at fremtidige valg finder sted på
Skelgårdsskolen eller Skelgårdshallen.
Sekretariatschefen i Tårnby kommune har desværre givet
afslag på dette og derfor forventer vi at tage emnet op med
politikerne.
Vi har tegnet abonnement på dokumentationssystemet
BOX og dokumentation af processer, arbejdsgange,
vejledninger m.m. er i fuld gang.
Vi har accepteret fortsat at få digital post i e-Boks.

2. Nyt fra kasserer

Inga er begyndt at kigge på årsregnskabet, som forventes at
kunne færdiggøres uden problemer.
Vi har p.t. 270 medlemmer i NBK-Amager.

3. Nyt fra SSU

Singletræningen har givet god mening og konceptet
fortsætter indtil februar.
Der var dobbelt hjemmekamp i weekenden (2 sejre!) og det
skal der være igen d. 26. februar.
Der er aftalt møde i SSU medio januar 2022.

4. Nyt fra USU

Der har været afholdt møde i gruppen af Amager klubber,
hvor vi har fulgt op på fællestræningen.
Pt. er der ikke nok spillere på U-17 holdene, så vi har valgt
at slå de 2 hold sammen i det nye år.
På U-15 er der en ok tilslutning, men det virker rigtig godt
med fællestræningerne til U-11 og U-13.
Vi følger op på det hele i løbet af januar.
På trods af Covid-19 har der været godt gang i holdkampe
og ungdomsturneringer.
Træningen fortsætter også, og vi følger nøje med i
anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne.

5. Nyt fra VETU

Der har været afholdt spillermøde for veteranerne. Det blev
aftalt, at vi forsøger at rykke træningstiden til kl. 9.00 –
11.00 om søndagen, hvis vi kan få banerne retur fra Tårnby
kommune. Pt. er søndagsbanerne mellem 9.00 – 10.00 givet
til WannaSport til udlejning på timebasis.
Torben og Anette arbejder videre med sagen.
Det blev også aftalt, at vi skal lave ”spillerunder” til hver
træning, så vi sikrer, at alle får noget ud af træningen og at
vi ikke bare spiller mod de samme mennesker hver søndag.

Evt:

a) Yonex-genforhandling af kontrakt
b) Et statement om mobning: Nul
tolerance ifm. mobning
c) Hvad gør vi med regnskabet ift.
underskrifter?
d) Skal vi reducere bestyrelsen?
Ændring af paragraf 22
e) Festudvalg ifm. indkaldelse til
generalforsamling
f) ”Skriv” om bestyrelsens opgaver
g) Opslag af ”de gode historier”

Næste møder:
9. februar 2022 kl. 18.00
Generalforsamling 5. april 2022

a) Vi har fået et udkast til en ny aftale fra
Yonex/Scanport, som vi er i gang med at behandle.
b) Vi har besluttet at opdatere vores hjemmeside, så vi
får indført et statement om klubbens holdning til
mobning.
c) Vores vedtægter skal tilrettes, så det præcist
fremgår, hvem der skal føre kontrol med – og
underskrive klubbens regnskab.
d) Vi foreslår ændring af ordlyden i § 22
e) Vi sletter passus om ”festudvalg” i forbindelse med
indkaldelse til generalforsamling.
f) Hvert bestyrelsesmedlem laver et skriv om, hvilke
opgaver de har og hvor meget tid, de bruger på det.
Opgavebeskrivelserne lægges i BOX.
g) Gode historier:
 Vi er i dialog med Yonex om genforhandling
af kontrakten
 Vi har fået ryddet op i kontoret og der er
skaffet et køleskab, så vi kan have kolde
drikkevarer til træningerne. Vi er p.t. ved at
finde ud af, hvordan vi administrerer
køleskabet.
 Infoskærmen foran halinspektørernes
kontor er opdateret!
 Vi arbejder på at finde ud af, hvad der
sker/skal ske med cafeen og om vi kan få
åbnet ind til lokalet, så vi i det mindste kan
sidde derinde.

Glædelig jul
Og godt nytår

