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Dagsorden Referat og bilag 
1. Nyt fra formanden Laura er ”lukket ned” ift. medarbejdersignatur ligesom det 

Dankort, hun havde på vegne af USU/klubben er lukket ned. 
Hjemmeside, Badmintonplayer mm. er opdateret med den nye 
sammensætning i bestyrelsen. 
 
Vi har fået godkendt vores reviderede ansøgning om banetimer i 
Vestamagerhallen. Vi har, med en forventning om at vi kan få 
timerne tilbage, afgivet 5 baner fredag aften i tidsrummet 20-21, 
15 baner om lørdagen i tidsrummet 8-12, 5 baner søndag morgen i 
tidsrummet 8-10 og 5 baner søndag eftermiddag i tidsrummet 16-
18. 
 
Vi har uploadet de reviderede og godkendte vedtægter samt det 
reviderede og godkendte regnskab i Tårnby kommunes 
selvbetjeningsportal. Det skal tilsyneladende være formanden 
(foreningsansvarlig), der gør dette. 
 
Vi har indsendt information om klubben, der skal bruge ifm. 
Tårnby kommunes udgivelse af et Fritidskatalog. Kataloget vil blive 
husstandsomdelt 1. september. 
 
Der er sendt mail til de medlemmer, som blev berørt af 
beslutningen på Generalforsamlingen vedr. ændrede spilletider. 
 
Der er sat gang i uddelingen af 2 gratis rør bolde per bane til 
motionisterne, og tilbagemeldingerne er yderst positive. 
 
Driftsleder i Tårnby kommune Jørgen Panduro og teamlead for 
halassistenterne Roar Taxbøl er ved at indhente tilbud på en 
renovering af lagerrum ved siden af dommerburet. Det bliver en 
større omgang pga. vand/fugtskade i hallen. Vi havde bedt om at få 
3 skabe til opbevaring af bl.a. træningsrekvisitter, tællerkasser 
mm. og det har vi fået. Vi bad også om en whiteboard, hvilket vi 
også har fået. Stor TAK til Jørgen og Roar. Dommerbur mm. vil 
blive malet ifm. renoveringen. 
 
Jørgen og Roar arbejder også på at indhente tilbud på slibning og 
lakering agf gulvet i hallen, og NBK Amager er naturligvis indstillet 
på at Tårnby kommune lukker hallen ned i det omfang, som det 



skønnes nødvendigt ifm. denne opgave. Arbejdet forventes udført i 
uge 30. 
 
Vestamagerhallen vil være åben i juli måned alle ugens 7 dage fra 
10 til 18:30. Karateklubben har fået lov til at have hallen i uge 27, 
og ældresagen vil ligeledes benytte hallen onsdage fra 10-14 og 
fredage fra 10-12. 

2. Nyt fra kasserer Intet nyt. 
3. Nyt fra SSU Intet nyt. Alle glæder sig til, at træningen begynder igen. Der har 

været lidt løbetræning i foråret. Det er stadig Mads Hallas, der er 
træner i den kommende sæson. 

4. Nyt fra USU NBK afholdte ungdomsturnering (den første efter lock-down) i 
egen i maj måned. Stor succes på det sportslige med 3 medaljer. 
Og så fik vi et tilskud fra DGI på kr. 5.000,00 til klubkassen for at 
afholde turneringen. Det var 2 sjove dage med masser af glade 
børn i hallen. Og det var sjovt at stå for hele arrangementet (med 
hjælpe fra DGI). 
 
Amagermesterskab 2021 blev afholdte i uge 23 – stor succes med 
masser af børn fra hele Amager i vores hal igen - dog ikke det 
sportslige for NBK, da det ”kun” blev til 1 guldmedalje i DS. Men 
det var en rigtig sov uge med masser af fjer. 
 
Der arbejdes på projekt Team Amager – alle klubber på Amager. 
Der er afholdt en møderække, og planen er at starte fælles træning 
(udvalgte U17 + udvalgte U15 + kredssamarbejde med piger) og et 
fælles samarbejde med ungdoms holdturnering op efter 
sommerferie. Nyt møde afholdes i løbet af sommeren. 
 
Opfølgning på SEN/U17 samarbejde – et forsøg på at styrke 
samarbejdet med henblik på at holde på de ældste 
ungdomsspillere. 
 
Der er afholdt møde mellem USU og SSU. Her aftalte vi at der i den 
nye sæson skal arbejdes på at der kommer repræsentanter fra SEN 
til talent træning om mandagen, 
 
Og så kommer vi at arbejde videre med dette i den nye sæson. 
 
Vi går også med overvejelser om man i sæson 2022/2023 bør rykke 
rundt på træningerne, så talentholdet kommer til at ligge før 
seniorholdet, så der skabes en bedre sammenhæng. 
 
Vores 2 hjælpetrænere Fiona og Andreas får mulighed for at 
komme på hjælpetrænerkursus i den nye sæson. Der er afsat 
penge i budgettet. 
 
Turneringstilskud – dette skal bringes mere i spil overfor 
ungdomsspillerne (forældrene) i den nye sæson, således at vi 
måske kan sende endnu flere spillere afsted til individuelle 
turneringer. Klubben betaler et tilskud på kr. 100,00 pr. turnering 
(single) og kr. 50,00 (double). Kvittering sendes til USU, som 
afregner halvårligt. 
 



Ressourcer til USU – vi allerede nogle rigtig gode kræfter i USU, 
som gerne vil hjælpe når der er behov. For at vi kan udvikle 
klubben endnu mere, har vi brug for flere nye kræfter til at støtte 
op. Dette punkt arbejdes der også videre på i den nye sæson. 

5. Eventuelt 
 Fastlæggelse af 

mødedatoer m.m. 
for den kommende 
sæson  

 Genåbningsfest 
 Firmakampe i 

hallen (efter 
henvendelse fra 
Torben Thorsen) 

 Vision, værdier og 
målsætning for 
NBK. 
 
 

- Følgende datoer er bragt i spil ift. møder (lokation: NBK 
med mindre andet er angivet) 
13/9 kl. 18.30 
27/10 kl. 18.30 
24/11 kl. 18.30 
9/2/22 kl. 18.30 
5/4/22 kl. 18.30 

 
- Genåbningsfest – TD arbejder videre med dialogen med 

interessenter, tidsplan. TD laver udkast og sender til LRK, 
som retter det til via Google og så kan vi pejle os ind på 
dato, antal mennesker osv. 

 
- Firmakampe – Hvad er klubbens holdning til medlemmer 

der bruger hallen til firmakampe. Der har tidligere været 
diverse aftaler om brugen af banetider. Meldingen tilbage 
er at brugerne selv booker via kommunens portal. TD giver 
en tilbagemelding 
 

- Visioner, værdier, målsætninger 
Hjemmesiden opdateres og værdigrundlaget flyttes til 
menuen ”Klubben” LRK sørger for dette.  
Vi har vendt mange forhold, og taget indledende 
drøftelser. Punktet vil blive bragt i spil henover sommeren 
via mail og taget op igen i efteråret 2021 
 

 
Næste møder:  
13. september 
27. oktober 
24. november 
9. februar 
Generalforsamling 5. april 
 
 

 

 


