Bestyrelsesmøde NBK
Dagsorden/referat
Onsdag 2. september 2020
Kl. 19.00 – 22.00

Referent:
Anette Richs-Jensen

Mødedeltagere: Torben Dill, Per Lindgreen, Laura Petersen, Lars Rüsz Kaysen, Inga Rosenberg, Anette
Richs-Jensen
Afbud:

Dagsorden
1. Nyt fra formanden

2. Nyt fra kasserer

Referat og bilag
Vi har endnu ikke modtaget et oplæg fra Kultur og Fritid ifm.
udlejning af baner i Vestamagerhallen på timebasis.
Vi har orienteret medlemmer om boldsalg via Cafe Feven, men der
er ikke rigtig kommet gang i salget. Nyheden er forlænget på
hjemmesiden, men Torben foreslår endvidere, at vi sender en ny
mail ud til vores medlemmer.
Lars har downloaded kampoversigt over klubbens hjemmekampe,
og den er sendt til halassistenter samt Cafe Feven.
Salg af boldrobot gik i stå pga. Corona, men Torben forventer, at vi
sælger den for omkring 6.000 kr. til ham, som vi i sin tid købte den
af.
Vi har modtaget jubilæumsnåle (300, 400 og 500), så vi skulle nu
være dækket ind i de næste mange år.
Bestyrelsen har tidligere talt om en ”Hall of Fame”
(holdkampstatistik) på hjemmesiden, men der skal være en
tovholder på det. Birgit Zwergius har alle navnene og antal spillede
kampe. Torben undersøger med Klubmodul, om de har en ide til
format. Torben og Anette finder ud af, om opgaven med at holde
holdkampstatistikken ajour på hjemmesiden skal ligge hos
sekretæren.
Per er ”på plads” i SPKS, så han kan oprette og godkende
betalinger mm.
Vores håndtering af kontingent ifm. ind- og udmeldelse er lagt ud
på vores hjemmeside under ”Kontingent”
Inga har lavet et kort oplæg på, hvordan medlemmer skal agere
ifm. udmeldelse og især tilmelding til nyt hold. ”Manualen” skal
finpudses, da rigtig mange medlemmer kontakter os for at sige, at
de vil meldes ud.
Anette er oprettet på ”medarbejdersignatur”, så hun via NemID
eksempelvis kan indhente børneattester.
Vi har givet til bagemelding på et revideret
holdturneringsreglement for Badminton København, og har fået
deres tilbagemelding. Denne videregives til hhv. SSU og VETU
Torben har indgået skilteaftale med Paulun Bolig Amager v. Torben
Hald, så dette skilt vil erstatte Laserprof’s skilt i hallen. Aftalen
løber til og med 31. december 2023.
Inga fortæller, at der ikke er så mange medlemmer, der er i
restance med kontingentet. Der kan opleves problemer med at
opdatere betalingskort, men Inga er i dialog med Klubmodul om

3. Nyt fra SSU

4. Nyt fra USU

5. Eventuelt

Næste møder:

problemet. Vi skal følge op på, at medlemmer bliver meldt ind i
klubben, hvis/når de deltager i træning.
Lars fortæller, at der i den nye sæson har været mange til
seniortræningen – både tirsdage og torsdage. Det er en god
udvikling, der også skyldes den nye træner.
Vi har en debat om, hvad vi gør når ungdomsspillere inviteres med
på seniortræningen. Historisk set har de unge spillere kunne spille
med på seniortræningen, hvis de samtidig fortsætter på
ungdomstræningen, så de derved kan bidrage til udviklingen af de
andre ungdomsspillere. Det bør diskuteres yderligere og
efterfølgende beskrives, hvordan vi som klub forholder os til det.
Der er ikke så meget nyt fra USU, men jf. ovenstående debat om
træning for ungdomsspillerne, blev det besluttet, at Per og Lars
arbejder med en model for eventuel fælles U17-træning på
Amager – på tværs af klubberne.
 Per melder sig til at deltage som repræsentant i
brugerbestyrelse i Cafe Feven. Vi har som klub stor
interesse i at få et fornuftigt samarbejde med cafeen, så vi
undgår scenariet, hvor der ikke er nogen forpagter.
 Per har været til
generalforsamling/repræsentantskabsmøde i BADKBHkredsen.
 Lederfesten blev udskudt pga. Corona, men Thomas
Olofsen genoptager planlægningen af festen, så den
forhåbentlig kan afvikles i efteråret.
 Bestyrelsen har konstitueret sig således, at Per træder ind
som næstformand.
 Internt i bestyrelsen bliver vi enige om, at vi er forpligtede
til at svare hinanden på mail indenfor 48 timer. På den
måde kan vi sikre, at vigtige informationer eller
beslutninger ”behandles” i passende tid.
 Årshjulet gennemgås og det besluttes, at der også laves
årshjul i SSU og USU.
 Det aftales, at kommende referater fra bestyrelsesmøder
lægges på hjemmesiden.
 Klubtøj: USU samler bolden op fra ”før Corona” og
udarbejder en model og en proces for klubtøj til
indledningsvis ungdommen
 Vi skal have bedre styr på, hvem der deltager på træning
ift. hvem der er tilmeldt i Klubmodul. Inga har udarbejdet
et afkrydsningsskema, der eventuelt kan bruges i den
forbindelse.
 Bestyrelsen overvejer at invitere en konsulent fra
DGI/Badminton København til at indgå i sparring ifm. at
engagere flere frivillige.
 Vi er i gang med at finde en ordning, så veteranspillerne på
søndagstræningen kan få adgang til bolde i de tilfælde,
hvor der ikke er nogen fra VETU til stede.
21. oktober 2020 – bestyrelsesmøde
3. februar 2021 – bestyrelsesmøde
27. april 2021 - generalforsamling

