
Bestyrelsesmøde NBK  
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Afbud: Thomas Olofsen 

 

Dagsorden Referat og bilag 
1. Regnskab 2022  Godkendt – og stor tak til Inga for en meget hurtig 

udarbejdelse af regnskabet for 2022. 
2. Budget 2023  Vi har drøftet det foreløbige budgetforslag og det skal til 

behandling og godkendelse på generalforsamlingen i april. 
3. Kontingenter Strategiudvalget arbejder videre med en plan for 

kontingentforhøjelser. 
4. Kasser-hjælp fremover Vi drøfter muligheden for at tilkøbe kasser-hjælp, når Inga 

stopper i bestyrelsen. 
DGI udbyder assistance (DGI-kontorhænder) til foreninger - 
mod betaling. Vi er skrevet på venteliste. 

5. Opsummering af 
Strategiudvalgets 1. møde 

Strategiudvalget har talt om, hvordan vi bedst muligt kan 
udvikle klubben, så der kommer tilgang af medlemmer og 
så vi fortsat kan være en attraktiv klub.  
Drøftelserne foregår med udgangspunkt i klubbens værdier 
og specielt vores værdi om udvikling danner grundlag for 
drøftelserne.  

6. Lederfest dato Vi er ved at planlægge dato for lederfest. 
 

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

Udsat til næste møde. 

8. Nyt fra formand, SSU, USU og 
VETU blev rundsendt pr. mail 
inden bestyrelsesmødet 

Formand: 
Vi har fået udbetalt ca. 55.000 i tilskud fra Tårnby 
kommune. 
Hjemmesiden er opdateret og vi (bestyrelsen) har fordelt 
nogle administrative opgaver imellem os. 
 
USU: 
Juleafslutningen blev afholdt den 16/12. Der var en stor 
tilslutning og det blev en succes med mange glade børn, der 
blev “sendt” på juleferie. 
USU er i gang med planlægning af Natminton der afholdes 
fredag den 27/1.  
Invitationer sendes ud snarest muligt. 
Alle vores ungdomshold har været i aktion til holdkampe og 
skal snart i gang igen. Flere af vores hold har klaret sig rigtig 
flot indtil nu og der har været rigtig mange spændende 
kampe og afgørelser. Det bliver spændende at følge de 
sidste runder hen over de næste par måneder. 
 
 
 



SSU: 
Førsteholdet ligger nr. 1, og ender med 99,99% sikkerhed 
som 1'er i grundspillet, lad os håbe det fortsætter. 
Andetholdet har kun 2 kampe tilbage, og vinder vi begge to 
ser det godt ud ift. oprykning. Det kan dog godt blive svært. 
Træningsdeltagelsen er faldet lidt i slutningen af 
november/december. Stemningen er stadig ret god. Der er 
dog lidt udfordringer i forhold til tilmelding til- og 
prioritering af holdkampe 
 
VETU: 
+40 holdet ligger til nedrykning fra serie 2 efter oprykning 
sidste sæson, men med sejre i de sidste 2 kampe kan de gå 
fri.   
+50 holdet ligger nr. 3 i serie 5 men er ubesejret endnu med 
3 kampe 3 sejre og med og sejre i de 2 sidste kan oprykning 
til serie 4 være en realitet. 
+60 holdet ligger nr. 2 i serie 3 men er også ubesejret endnu 
med 4 kampe og 4 sejre og med 2 sejre i de sidste kampe, 
vil oprykning til serie 2 være en realitet. 
Der er et rimeligt antal tilmeldte til søndagstræningen, men 
det kunne være rart med flere tilmeldte, da det giver en 
bedre træning. 
 

9. Eventuelt Per går af som ungdomsformand til næste 
generalforsamling, vil gerne fortsætte i bestyrelsen som 
“menigt medlem.” Per vil gerne hjælpe med de 
administrative opgaver, der allerede er hos ham - i en 
overgangsfase - og han deltager også i USU arbejdet. 
Bestyrelsen drøfter, hvordan vi kan ”hverve” en ny 
ungdomsformand og hvordan vi kan tilrettelægge arbejdet 
og opgaverne sådan, at det bliver en overskuelig opgave for 
en ny ungdomsformand. 
  

Kommende møder: 
 
Bestyrelsesmøde: 14. marts 2023 kl. 19.00  
Generalforsamling: 18. april 2023 kl. 19.00 
 

 

 


