
Bestyrelsesberetning 

Dette er min sidste beretning som formand for NBK Amager, og jeg må sige, at det 

har været 25 fantastiske år. Jeg har haft fornøjelsen at arbejde med nogle rigtig 

dygtige bestyrelsesmedlemmer samt mange frivillige ledere i klubben, og NBK 

Amager vil altid have en stor betydning for mig. 

På den sidste generalforsamling orienterede jeg om, at vi har en særdeles effektiv 

bestyrelse, der arbejder konstruktivt og målrettet med opgaverne i klubben med en 

god balance mellem drift og udvikling af klubben. I slutningen af 2021 fik vi udvidet 

bestyrelsen med Jan Steen Jensen, som samtidig påtog sig rollen som 

veteranformand. Dejligt at veteraner har fået et direkte talerør ind i bestyrelsen på 

lige fod med senior og ungdom. 

Jeg nævnte også, at der ville være mere at berette om i forhold til den 

uorganiserede idræt i Vestamagerhallen på denne generalforsamling. I et brev 

dateret ultimo marts 2021 og på et efterfølgende møde i maj 2021 lovede Allan 

Andersen, at vi ville få de baner, som vi havde brug for. På den baggrund fandt vi 40 

banetimer om ugen, der kunne afgives til uorganiseret idræt. Det har fungeret fint 

for os med afgivelsen af de timer, og vi har med tilfredshed konstateret, at 

borgmesteren holder ord i forhold til, at vi kan få timer tilbage, hvis behovet er der. 

Vi har også fået tildelt de baner, som vi har anmodet om at få i forbindelse med 

sæsonen 2022-2023. 

Kæmpe tak til DGI ved især Kasper Lund Kirkegaard for opbakning og sparring i 

forhold til kommunikationen med kommunen vedrørende uorganiseret idræt. 

Nu vil jeg komme lidt 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.  

Alle 3 hold har gjort det rigtig fint i holdturneringen. +40 endte som nummer 2. +50 

endte som nummer 1, og +60 endte som nummer 3.  



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 senior, og Per dækker ungdom. 

Vi har godt styr på økonomien. Sidste år forudså vi, at vi pga. dalende tilskud fra 

Tårnby kommune ville være nødsaget til at kigge på kontingenterne. 

Imidlertid har vi konstateret, at vi i 2021 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. 

Noget af det, som jeg håber vil blive startet op i forbindelse med den nye sæson, er 

Mikro- og/eller Miniton. I bestyrelsen har vi haft mange gode drøftelser vedr. Mikro- 

og/eller Miniton, og personligt tror jeg på, at der nok skal kunne findes nogle 

tovholdere i NBK Amager, der sammen med forældrene kan løbe det eller de 

projekter i gang. Det vil være fantastisk at komme op i hallen og se børn og voksne 

have det sjovt sammen 

I den forbindelse skal der lyde en stor tak til Mathias Haulund fra DGI for den 

sparring han har givet os i forhold til konceptudviklingen. 

I foråret forsøgte vi at få stablet en ”Genåbningsfest” på benene, og der skulle ikke 

have været ret mange flere tilmeldinger, før vi havde afviklet den. Imidlertid endte 

vi med at aflyse den, men den erfaring har forhåbentlig givet os en tro på, at vi i 

fremtiden kan afvikle store sociale arrangementer. 

Lederfesten blev holdt på Crown Plaza den 24. september med 21 deltagere. Det var 

en rigtig hyggelig aften i godt selskab. 

 Som jeg nævnte sidste år, har vi i 2021 foretaget investeringer i bl.a. et fugtskab, 

arbejdsskabe og andre fornødenheder. Stor tak til Lars for at drive de aktiviteter. 

Her må jeg rette en meget stor tak til Jørgen Panduro og hans folk, der i den grad er 

med til at gøre Vestamagerhallen til en af de bedste badmintonhaller i 

Storkøbenhavn. 



Vi er også startet op med at bruge ”Box”, der er en cloudbaseret tjeneste, som giver 

os alle mulighed for at tilgå dokumenter mm. i skyen. 

Som I har kunne se, har vi fået sat et skilt op i hallen med vores værdier, der ligger 

os alle meget på sinde. Når jeg nu er inde på skilte, så skal der lyde en stor tak til 

vores trofaste samarbejdspartnere Elimar A/S, Amar Sport, SparNord og Paulun. 

For så vidt angår cafeteriaet, så medførte corona mm., at Cafe Feven stort set havde 

lukket i hele 2021. Nu er de startet op igen, og jeg håber, at vi fremover vil opleve 

mere stabilitet ift. åbningstiderne i Vestamagerhallen. 

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, hvor jeg kan bekræfte, at vi har styr på børneattester, 

indrapporteringer til kommunen, DGI, det centrale foreningsregister (CFR), Virk etc. 

Afslutningsvis skal der sendes en stor tak til en række personer.  

Bestyrelsen bestod i 2021 af 6 personer: Inga, Anette, Lars, Jan, Per og 

undertegnede. I fortjener et kæmpe klap på skulderen for jeres konstruktive indspil, 

jeres initiativer og jeres store arbejdsindsats. 

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. 

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

5. april 2022 

Torben Dill, formand NBK Amager 


