
Bestyrelsesberetning 

2019 har været en form for et stabiliseringsår – andre vil måske kalde det for et år, 

hvor man puster ud efter et meget hektisk 2018. Imidlertid finder jeg anledning til 

igen i år at rette en KÆMPE tak til vores kasserer Inga. Jeg tror ikke, at der er nogen 

som gør sig forestillinger om, hvor meget arbejde Inga lægger i klubben for blandt 

andet at gøre arbejdet som kasserer lettere i de kommende år – så 1000 TAK Inga. 

Når jeg så har nævnt Inga, så vil jeg ligesom sidste år sende et klart budskab. Hvis 

der ikke snart kommer nye friske kræfter ind i bestyrelse og udvalg, så får klubben et 

stort problem om lige præcis 2 år, når Laura, Inga og undertegnede trækker os fra 

vores poster. For at sætte tingene yderligere i relief kan jeg allerede nu oplyse, at 

hverken Kasandra eller Thomas ønsker genvalg til bestyrelsen, og vi er således nede 

på en bestyrelse bestående af 4 medlemmer. Det holder ikke i længden, og det kan 

få den konsekvens, at vi må opløse klubben om 2 år. 

På trods af, at jeg karakteriserer 2019 som et stabiliseringsår, så har de personer, 

der har udgjort bestyrelsen ydet et fantastisk stykke arbejde. Vi kan være stolte over 

det, vi har opnået, men vi har fortsat et stykke vej foran os, inden vi når 

målsætningen om at drive en klub, som er 100 % dokumenteret ift. samtlige 

processer og opgaver. 

Hvad har vi opnået ? 

- Vi har GDPR (persondataforordningen) på plads rent juridisk og vores politik 

ligger på hjemmesiden 

- Vi har besluttet os for en cloudbaseret løsning, og vi går med BOX. Dette vil 

igen hjælpe fremtidige bestyrelser i forbindelse med dokumentdeling, 

overdragelse af opgaver og opdatering af processer med mere. 

- Vi har flyttet hjemmeside samt e-mails over til Klubmodul for dermed at 

reducere og forenkle vores kontaktflader. Her skal der fra bestyrelsens side 

lyde en KÆMPE TAK til Tove for at styre denne proces. 

- Der er udarbejdet et værdigrundlag for ungdommen i klubben, ligesom vi har 

oplistet forventninger 

- Kasandra har erstattet Tove ifm. oprettelse og godkendelser af betalinger og 

overførsler i Sparekassen Sjælland 



- Lars og Laura har begge fået Dankort til klubbens konti 

- Inga, Lars og Laura er alle oprettet hos NemID, så de på sigt kan overtage 

opgaver, der kræver NemID adgang – eksempelvis indhentning af 

børneattester  

- Vi har fortsat et særdeles godt samarbejde med såvel de centralt placerede 

folk i kommunen i form af Jens Lauridsen, Sara Pors, Lars Holm og Tom Lisborg 

som de lokale halassistenter og deres chef Jørgen Panduro. Derfor skal der fra 

bestyrelsens side lyde en kæmpe tak til repræsentanterne fra Tårnby 

kommune. 

Når vi nu er ved Tårnby kommune. De fleste af jer har nok fulgt med i debatten 

omkring tilskud til foreningerne i Tårnby kommune. Skal der kun gives tilskud til 

herboende under 25 år, eller skal der ydes tilskud til alle uanset postnummer ? 

Derudover har der været diskussioner, om der skal ydes trænertilskud eller ej. For at 

gøre en lang historie kort er sagen endt med, at der ydes tilskud til alle medlemmer 

under 25 år uanset postnummer. Imidlertid forsvinder trænertilskuddet. Jeg vil 

komme ind på konsekvenserne af denne beslutning lidt senere i beretningen. 

Tårnby kommune har i 2019 haft fokus på udnyttelsesgraderne af kommunens 

idrætsanlæg inklusiv badmintonbanerne i Vestamagerhallen. Vi har en god 

konstruktiv dialog med Kultur & Fritid i kommunen vedrørende denne analyse, så vi 

håber og tror på, at vi ikke mister haltid til hverken andre klubber eller til andre 

former for udlejning af baner – eksempelvis wannasport. 

Efter denne indledning vil jeg kort komme ind på det sportslige, det økonomiske, det 

praktiske og sidst men ikke mindst vil jeg rette en kæmpe tak til frivillige ledere og 

bestyrelseskollegaer. 

For så vidt angår det sportslige, så vil jeg blot bruge min taletid på at takke de 3 

holdledere for hhv. +40, +50 og +60 – nemlig Anette Richs-Jensen, Poul Jørgensen og 

Torben Thorsen. Jeg vil også igen i år takke Birgit Zwergius for at tage endnu en tørn 

med kampjubilarer. Lars vil dække seniorerne, og Laura dækker ungdommen. 

  



Vi har fortsat styr på økonomien. Vores største udfordringer på såvel den korte som 

mellemlange bane er antallet af ungdomsspillere, skolernes beslutninger om kortere 

skoledage, forpagtningsafgift samt det kommunale tilskud. Det er ikke nogen 

hemmelighed, at Tårnby kommune har besluttet at omlægge tilskuddene til 

foreningslivet, hvilket vil betyde, at NBK Amager står til at miste omkring 20.000 kr. 

om året i tilskud alt afhængig af antallet af medlemmer under 25 år. Allerede i 2020 

får vi på trods af ekstrapulje ca. 10.000 kr. mindre i tilskud, og jeg forudser, at vi i 

2021 mister yderligere 10.000 kr. Jeg kan således allerede nu melde ud, at en 

reduktion på i alt 20.000 kr. i tilskud fra Tårnby kommune vil få konsekvenser for 

kontingenterne, og det vil fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen i 2021. 

For lang tid siden besluttede vi at operere med en økonomi, der ikke var afhængig af 

sponsorindtægter, men vi forsøger fortsat at få indtægter via vores skilte i 

Vestamagerhallen. I den forbindelse skal der lyde en stor tak til vores meget trofaste 

samarbejdspartnere Elimar A/S, Amar Sport, Logistikkompagniet, BankNordik og 

Vestamagercentret. 

Jeg vil afslutte den økonomiske del med igen at gøre det meget klart – klubben 

forventer at få 3.200 kr. i indtægt per bane per sæson, uanset om der er 1 på 

banen eller 5. Det er ligeledes medlemmernes eget ansvar at finde en ny makker 

på banen, såfremt der af den ene eller den anden årsag mangler en eller flere 

spillere på banen. Det er IKKE klubbens/bestyrelsens opgave! 

Så kommer vi til lidt praktiske forhold. Ligesom det er blevet nævnt på tidligere 

generalforsamlinger kan jeg sige, at vi har styr på børneattester, banetildeling i den 

kommende sæson, indrapporteringer til kommunen, DGI, det centrale forenings 

register (CFR) etc. 

For så vidt angår cafeteriaet kan jeg jo kun referere til vores oplevelser i 2019, hvor 

manglen på et cafeteria blandt andet har haft konsekvenser for boldsalget. Vi har i 

en mail til samtlige medlemmer oplyst, at der kan købes bolde ifm. Senior A 

træningen tirsdag og torsdag, men det har ikke givet noget boldsalg overhovedet. Til 

gengæld må jeg sige, at samtlige holdledere har udvist stor ansvarlighed i forhold til 

udfordringerne omkring drikkevarer ifm. afvikling af holdkampe 

 



Afslutningsvis skal der sendes en stor tak til en række personer. Bestyrelsen har i år 

bestået af 6 personer: Inga, Kasandra, Lars, Laura, Thomas og undertegnede. I år 

stopper såvel Kasandra som Thomas, og fra min side skal der lyde en meget stor tak 

for jeres konstruktive indspil, jeres initiativer og jeres arbejdsindsats. Gudskelov 

fortsætter Thomas i SSU, og forhåbentlig får både Kasandra og Thomas overskud til 

igen at deltage i bestyrelsesarbejdet, når de begge får fast bopæl på Vestamager. 

Lederfesten forventer vi at afholde i september måned, hvor alle frivillige ledere, 

som tak for indsatsen, er inviteret til lidt action og efterfølgende spisning. 

Til sidst skal der lyde en stor tak til alle frivillige medlemmer i forskellige udvalg samt 

til frivillige, som gør en stor indsats for at løse praktiske opgaver i NBK Amager 

Også en rigtig stor tak til mine bestyrelseskollegaer for en stor indsats i årets løb. 

Hermed vil jeg overlade min anden beretning til generalforsamlingen til fri debat.  

16. juni 2020 

Torben Dill, formand NBK Amager 


