Bestyrelsesmøde NBK
Dagsorden/referat
Onsdag 7. april 2021
Kl. 19.00 –

Referent:
Anette Richs-Jensen

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

Dagsorden
1. Nyt fra formanden

Referat og bilag
Selvorganiseret idræt var på dagsordenen til mødet i
kommunalbestyrelsen den 23. marts.
Kort inden mødets start blev punktet fjernet, da Venstre modtog
en præcisering fra borgmester Allan Andersen vedr. tildeling af
haltider.
Denne præcisering betragter vi som et tilsagn om, at vi vil få tildelt
de haltider, som vi har ansøgt om den 1. marts i år.
Torben fik den 6. april svar på de to spørgsmål, som han havde
stillet borgmesteren vedr. selvorganiseret idræt.
Borgmester Allan Andersen tager imod invitationen til et
dialogmøde mellem kommunen, KTIS og NBK Amager.
Laura har - grundet studiet - trukket sig fra bestyrelsen. Mails til
USU omdirigeres til Per Lindgreen.
Vi sigter fortsat efter at gennemføre generalforsamlingen den 27.
april. Skulle det vise sig, at restriktioner vedr. forsamlingsforbud vil
forhindre en gennemførelse, så vil vi udskyde den til et senere
tidspunkt. (GF er udskudt til d. 18. maj 2021)

2. Nyt fra kasserer
3. Nyt fra SSU

Torben har sammen med Jørgen Jørgensen fra KMB fået en
henvendelse fra sportsredaktøren fra Tårnbybladet vedr. det nye
forslag om tællesystem.
Sportsredaktøren ønsker at gøre sine læsere klogere på forslaget
og høre hvad vores holdning er. Lars arbejder videre med vores
indspil til Tårnbybladet.
Regnskabet er færdiggjort og godkendt.
Inga sender invitation til Generalforsamling til alle medlemmer.
Der har været afholdt møde med U17 -spillerne for at afklare, hvad
vores tilbud til dem skal indeholde.
Lars er i dialog med Unidamp om indkøb af et nyt fugtskab. Når
Corona tillader det, følger han op på tilbuddet.
Badminton Danmark har aflyst al aktivitet resten af sæsonen og
det forventes, at Badminton København gør det samme.
Lars og Mads Hallas har aftalt at gennemføre nogle træninger
inden sommerferien.

4. Nyt fra USU

Per har talt med ungdomsformanden i BC37 om at etablere fælles
træning for ungdomsspillere – U17 – for alle klubberne på Amager.
Amagermesterskaberne skulle have været afholdt i april måned,
men rykkes i stedet til uge 23.
Det er som udgangspunkt NBK, der skal afholde mesterskaberne,
men der er planer om at sprede det ud over de forskellige
haller/klubber.

5. Eventuelt
A. ”velkomment
tilbage fest”.
B. Sociale medier
C. Samarbejde med
sponsorer

A. Vi forsøger at arrangere en ”genåbningsfest” for
alle medlemmer i klubben, når det er muligt at
afholde den. Vi kigger på en dato sidst i august.
Medlemmer, der har tid og lyst til at være en del af
et festudvalg, er meget velkomne til at melde sig.
B. Drøftelse af hvordan vi kan bruge Facebook og evt.
andre sociale medier som platform for information
til vores medlemmer.
C. Drøftelse af hvordan vi udvikler samarbejdet med
vores sponsorer.

Næste møder:
18. maj - generalforsamling

