Bestyrelsesmøde NBK
Dagsorden/referat
Onsdag d. 31. august 2022

Referent:
Anette Richs-Jensen

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

Dagsorden
1. Nyt fra formanden
2. Nyt fra kasserer
3. Nyt fra SSU

4. Nyt fra USU

5. Nyt fra VETU
6. Kontingenter
7. Opfølgning på
torsdagstimerne/holdstruktur
8. Opstart af Miniton

9. Sociale medier – erfaringer på
baggrund af EM-deltagelse
10. Oplæg fra Sung om de videre
strategiske overvejelser
11. De gode historier og bestyrelsens
fokuspunkter i den kommende tid
12. Eventuelt
Kommende møder:

Referat og bilag
Intet nyt.
Inga redegør for, hvor mange der mangler at betale
kontingent, samt hvilke baner der er ledige. Vi har ca. 242
medlemmer.
Man kan købe spillertøj på Yonex´ webshop. Lars sender et
skriv ud, om hvordan det kommer til at foregå.
Vores seniorturnering i uge 41 – der er p.t kun én tilmeldt.
Vi afventer antallet af tilmeldinger, før vi tager beslutning
om, hvorvidt vi afholder den.
Der er kommet træner på Voksenfjer.
Der er lavet om på ungdomstræningerne. Der ligger en stor
opgave i forhold til at finde ud af, hvem der er på hvilken
træning, så vi kan konstruere nogle passende hold.
Der har været afholdt forældremøde i Ungdomsafdelingen med stor tilslutning.
Der er planlagt holdturnering og vi har tilmeldt 7 hold i
denne sæson.
Ungdomsafdelingen er i gang med at planlægge
fællesspisning, så vi kan få noget socialt samvær.
Der er lavet pigetræning, så pigerne en gang om måneden
kan træne separat – på tværs af holdene.
Intet nyt
Udsættes til næste gang.
Fortsat drøftelse af hvordan vi bedst muligt bruger
torsdagsbanerne.
Der har været forespurgt blandt seniorspillerne, om nogle
kunne tænke sig at lave et Miniton-forløb. Der er 3, der har
meldt sig.
Vi finder ud af, hvornår det kan lade sig gøre at afvikle det.
Der er enighed om, at vi skal bruge Facebook/Sociale
medier mere målrettet og med emner, der er relevante for
spillere og badmintoninteresserede.
Sung holdt et super godt oplæg om strategi, mission og
vision for udvikling af klubben.
Vi optimerer brugen af FB.
Vi opdaterer hjemmesiden med nyheder om
træning/trænere og Miniton m.m.
Intet til eventuelt.
Bestyrelsesmøde 24. oktober kl. 19.30

