
Bestyrelsesberetning 

Det er svært at fremlægge en beretning for 2020 uden at komme ind på corona, og i 

den forbindelse må jeg sige, at vores medlemmer i den grad har været fantastiske til 

at bakke op om klubben under diverse nedlukninger i løbet af 2020. 

Når jeg nu er inde på noget positivt, så husker I muligvis vores generalforsamling 

den 16. juni sidste år. Vi var nede på 4 bestyrelsesmedlemmer, men i ugen efter 

generalforsamlingen fik vi 2 ildsjæle ind i bestyrelsen, og det var i den grad, hvad der 

var brug for. Anette Richs-Jensen påtog sig opgaven som sekretær, og Per Lindgreen 

påtog sig rollen som næstformand. Anette er allerede sammen med os andre i 

bestyrelsen ved at gøre Tove arbejdsløs ifm. vores hjemmeside, og derudover har 

hun også påtaget sig andre opgaver i 2020. Hun assisterer med børneattester, og 

hun er fortsat som holdleder for +40 holdet. Per var allerede en del af USU, men han 

har ligesom Anette også været frisk på at tage andre opgaver på sig. Han meldte sig 

til at være vores 3. person ifm. oprettelse og godkendelse af betalinger i 

Sparekassen Sjælland, og han kørte processen med oprettelsen snorlige – tak for 

det. I slutningen af 2020 løftede han en stor opgave og kastede sig ud i den svære 

kunst ”klubtøj”. Det glædede mange børn og unge op mod jul, og det gav ikke 

mindst erfaring og indsigt i, hvordan vores tøjordning med Scansport/Yonex 

fungerer, tryk på tøj, afregning etc. – alt sammen noget som klubben kan få glæde af 

fremadrettet.  I skal begge have en stor tak for jeres indsats i 2020. 

Laura, Inga og Lars skal naturligvis også have en kæmpe tak for indsatsen i 2020. Det 

var ikke altid lige nemt at navigere i et år præget af corona, men i klarede såvel 

planlægning af træning, holdturnering mm. samt økonomi på flotteste vis. 

Generelt har det været et år, hvor bestyrelsesarbejdet i den grad har været præget 

af teamwork, sparring, indspil, udfordringer, virtuelle møder etc. og så er det jo lige 

pludselig lettere at løfte opgaver. 

  



Jeg kan heller ikke i en beretning for 2020 undgå at komme ind på vores dialog med 

Kultur- og Fritidsafdelingen i Tårnby kommune. 

Som jeg nævnte i beretningen for 2019 har Tårnby kommune haft fokus på 

udnyttelsesgraderne af kommunens idrætsanlæg inklusiv badmintonbanerne i 

Vestamagerhallen. Vi har givet udtryk for, at konklusionerne i rapporten fsva. 

udnyttelsesgrad mm. ift. Vestamagerhallen ikke er korrekte, men Kultur & 

Fritidsafdelingen har bl.a. med henvisning til et politisk ønske om at introducere 

uorganiseret idræt på kommunale idrætsanlæg tilkendegivet, at vi som klub 

kommer til at afgive haltid til borgere, som ikke ønsker at blive medlem af NBK 

Amager. 

Dette er vi i bestyrelsen modstandere af, da vi mener, at den uorganiserede idræt 

bl.a. er: 

• en trussel mod den organiserede idræts samlede økonomi.  
• et meget uheldigt signal at sende til de mange hundrede frivillige, der i årtier 

har brugt tid på at oparbejde tilbud til samtlige aldersgrupper i befolkningen 
• en begrænsende faktor ift. den organiserede idræts muligheder for at 

produktudvikle tilbud til forskellige målgrupper 
• et problem ift. samlingskraft i nærmiljøet, hvorimod foreningslivet skaber 

relationer og venskaber i et område på Amager, der er blevet attraktivt for 
børnefamilier  

 

Det sidste ord er ikke blevet sagt i den forbindelse, så det vil jeg vende tilbage til ifm. 

beretningen for 2021. 

Nu 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. Der er ikke så meget at berette fsva. resultater og placeringer, da 

sæsonen jo blev ødelagt af corona nedlukninger. Birgit Zwergius har endnu engang 

bistået med fejring af kampjubilarer så 1000 tak for det Birgit. 



I den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på NBK’s Fjer of Fame på hjemmesiden, 

hvor samtlige jubilarer er oplistet. Lars vil dække seniorerne, og Per dækker 

ungdommen. 

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

mellemlange bane er antallet af ungdomsspillere, der jo fristes af mange andre 

tilbud. Sidste år forudså vi, at vi pga. dalende tilskud fra Tårnby kommune ville være 

nødsaget til at kigge på kontingenterne. 

Imidlertid har vi kunne konstatere, at vi i 2020 har ligget med et meget stabilt og 

højt antal unge under 25 år, så på den baggrund finder vi ingen anledning til at hæve 

kontingenter for at få driften til at balancere. Tak til såvel USU som 

ungdomstrænere for en stor indsats på ungdomssiden ift. medlemmerne. 

Afslutningsvis vil jeg sige, at vi nu har så stærk en økonomi, at vi kan foretage 

investeringer i bl.a. et fugtskab, arbejdsskabe og andre fornødenheder, som vi har 

haft brug for i lang tid. Vi kan også årligt afsætte penge til et 50 års jubilæum i 2026, 

som vi håber rigtig mange vil bakke op om. 

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, SparNord og 

Paulun. 

Vanen tro vil jeg 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 det praktiske. Ligesom det er blevet nævnt på tidligere 

generalforsamlinger kan jeg sige, at vi har styr på børneattester, indrapporteringer 

til kommunen, DGI, det centrale foreningsregister (CFR) etc. Banetildeling hænger i 

høj grad sammen med de politiske beslutninger vedr. uorganiseret idræt, som 

træffes på rådhuset, men vi er fortrøstningsfulde ift. de ønsker, som vi har 

fremsendt ifm. sæsonen 2021-2022. 



For så vidt angår cafeteriaet, var det glædeligt, at Cafe Feven åbnede dørene i 2020, 

og vi ser frem til, at 2021 bliver et noget mere stabilt år uden yderligere 

nedlukninger af idrætsfaciliteter mm. 

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

bestået af 6 personer: Inga, Anette, Lars, Laura, Per og undertegnede. I år stopper 

Laura, og fra min side skal der lyde en virkelig stor tak til Laura, som overtog posten 

som ungdomsformand fra sin mor. Hun har samtidig været træner for ungdommen, 

medlem af bestyrelsen, ved at gennemføre en uddannelse til sygeplejerske, og hun 

har deltaget på A-træningen. 

Tak for det lange seje træk Laura og ikke mindst de mange gode indspil i 

bestyrelsen. Du har altid været arbejdsom, ansvarlig, initiativrig, hjælpsom og du har 

på en eller anden måde altid haft noget ekstra overskud til klubben og ikke mindst 

ungdommen. Jeg håber, at du på et tidspunkt i fremtiden igen får lyst og overskud til 

at deltage i foreningsarbejdet her i NBK Amager. 

Lederfesten forventer vi at afholde ifm. en større genåbningsfest i august eller 

september måned, hvor vi håber, at rigtig mange af vores medlemmer har tid og lyst 

til at deltage ifm. lidt underholdning 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. 

En rigtig stor tak til mine bestyrelseskollegaer for en stor indsats i årets løb, jeres 

konstruktive indspil, jeres initiativer og jeres arbejdsindsats. 

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

18. maj 2021 

Torben Dill, formand NBK Amager 


