
Bestyrelsesmøde NBK  

Dagsorden/referat  
Mandag d. 24. oktober kl. 19.30 

Referent:  
Anette Richs-Jensen 

 

Mødedeltagere: Lars Rüsz, Per Lindgreen, Thomas Olofsen, Inga Rosenberg, Jan S. Jensen, Anette Richs-
Jensen 

Afbud:  

  Mathias Youden 

Dagsorden Referat og bilag 
1. Nyt fra formanden  

Ikke så meget nyt.  
Medlemmerne er informeret om, at hallen holder lukket i 
forbindelse med Folketingsvalg.  
Det meste af klubtøjet er udleveret.  
Vi giver besked, når der igen er på lager og åbent for 
bestilling via klubben. 
 

2. Nyt fra kasserer  
Vi har pt. 265 medlemmer – hvoraf de 109 er 
ungdomsspillere. 
 

3. Nyt fra SSU  
Vi har lige afviklet seniorturnering.  
Den gik godt. 
Holdturneringen er godt i gang og der er god tilslutning til 
seniortræningen. 
 

4. Nyt fra USU  
Miniton opstarter på lørdag d. 29. oktober.  
Der er 8 tilmeldte. 
Trænerne har fået overblik over de forskellige 
ungdomshold.  
Holdene er oprettet i Holdsport og der er sendt 
mail/invitation afsted, så alle spillere kan oprette sig.  
Dette vil give et meget bedre overblik for spillere, forældre 
og trænere. 
Pigetræningen er nu planlagt til at starte den første onsdag i 
december og vil fremover blive afviklet den første onsdag 
i hver måned.  
Invitationer er på trapperne. 
 

5. Nyt fra VETU  
Veteranerne vil gerne deltage i Klubmesterskaberne næste 
år. 
Holdturneringen er også godt i gang for veteranerne. 
 

6. Kontingenter  
Udsættes til næste bestyrelsesmøde. 

 



7. De gode historier og bestyrelsens 
fokuspunkter i den kommende tid 

 
Seniorturnering 
Miniton 
Pigetræning i december 
Fælles Klubmesterskaber forventes 29. april 2023 
 

8. Eventuelt 
 Cafe Fevens åbningstider 
 VM i 2023 

 
 Cafe Fevens åbningstider: 

Cafeen har som udgangspunkt ikke åbent i 
weekenderne.  
Hvis der skal være større begivenheder i hallen, vil 
det være en god ide at orientere Cafeen, så de 
eventuelt vil/kan holde åbent. 

 Der er VM i Royal Arena i august 2023.  
Drøftelse af om vi skal vi melde nogle frivillige eller 
faciliteter ind til Badminton Danmark?  
Der er enighed om, at vi gerne vil være en del af 
setup´et. 
Lars undersøger sagen. 
 

Kommende møder: 
 
Strategimøde 23. nov. 2022 kl. 17.30 
 
Bestyrelsesmøde 11. jan. 2023 kl. 17.30 

 
Der bliver afholdt ”strategimøde” i bestyrelsen d. 23. 
november kl. 17.30 for de bestyrelsesmedlemmer, der er 
interesserede.  
Selve mødet starter kl. 18.00, men der er fællesspisning fra 
17.30. 
Anette sender invitation ud og man skal svare på, om man 
deltager – senest d 9. november.  
Inden mødet må hver især gerne have gjort sig nogle tanker 
om vores strategi for NBK.  
 
Næste bestyrelsesmøde er d. 11. januar 2023 kl. 17.30 eller 
kl. 18.00, hvis man ikke ønsker at spise med.  
Mødet vil primært omhandle kontingenter og vi har aftalt, 
at man inden mødet rundsender mail til de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer med sine tanker om eventuelle 
ændringer af kontingenterne. 
 

 


