
Referat fra NBK Amager´s Generalforsamling d. 16. juni 2020 

 

               Til stede var i alt 20 medlemmer, heraf de 6 fra bestyrelsen. 

               Formanden Torben Dill bød velkommen til generalforsamlingen. 

 

1. Valg af dirigent. 

Poul Bruun blev i år valgt som dirigent. Poul konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med 

vedtægterne. På grund af Covid-19 er generalforsamlingen blevet udskudt fra normal afholdelse i april til juni. 

 

2. Beretning fra:  

a) Bestyrelse 

Bestyrelsesformand Torben Dill fremlagde bestyrelsens beretning. 

Beretningen blev godkendt med applaus og kan læses på hjemmesiden. 

 

b) Seniorspilleudvalg 

Lars Rüsz fremlagde seniorspilleudvalgets beretning. 

Beretningen blev godkendt med applaus og kan læses på hjemmesiden. 

 

c) Ungdomsudvalg 

Laura Petersen fremlagde ungdomsudvalgets beretning. 

Beretningen blev godkendt med applaus og kan læses på hjemmesiden. 

 

Laura rettede en særlig tak til Gitte, Per, Mette og Lars og de andre frivillige for deres hjælp i sæsonen. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

Inga Rosenberg fremlagde det reviderede regnskab. Grundet kontingent nedgang og tabt salg af fjerbolde i forbindelse med 

lukning af hallen grundet Covid-19, har NBK lidt underskud på 25.000 kr.  

Regnskabet blev godkendt.  

 

4. Budget, herunder fastsættelse af kontingent og indskud. 

Inga Rosenberg fremlagde budgettet. Budgettet blev vedtaget. 

 
Spørgsmål/kommentar fra medlemmer: 
I forbindelse med nedlukning af hallen grundet Covid-19, har NBK sparret på trænerudgifter og bolde? 

Svar: 

Hverken klubben eller trænerne kan holdes ansvarlig for Corona, og derfor har trænerne fået fuld løn i denne periode. I 

perioden hvor det ikke har været muligt at spille badminton, har der ikke været noget boldforbrug, så det er muligt, at der 

her ligger en besparelse på ca. 15.000 kr. 

 

Spørgsmål/kommentar fra medlemmer: 
Da det ikke har været muligt at spille i forbindelse med nedlukning af hallen, får medlemmer tilbagebetalt kontingent? 

Svar: 

Med vejledning fra dansk idrætsforbund (DIF) er der ikke juridisk belæg for tilbagebetaling af kontingent. DIF opfordrer 

medlemmer til at vise samfundssind og fortsat bakke foreninger og klubber op. NBK tilbagebetaler ikke kontingent, da der 

er tale om betaling for medlemskab i klubben, og ikke en specifik ydelse. 

 

5. Forslag fra bestyrelsen. 
a) Bestyrelsen foreslog en kontingentændring for Senior B, således at A- og B kontingenter bliver slået sammen til ét. 

Forslaget til ændringerne blev vedtaget. 
  

6. Forslag fra medlemmer. 
Der kom ingen forslag. 
 

 



 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Per Lindgreen har valgt at indgå i bestyrelsen. Dette blev mødt med applaus 

Thomas Olofsen og Kasandra Grant udgår fra bestyrelsen efter generalforsamlingen. 

Som tak modtog de i den forbindelse en buket blomster fra klubben. 

 

8. Valg af revisor:  

Birgit Zwergius og Poul Jørgensen fortsætter som revisorer. 

  

9. Valg af revisorsuppleant:  

Torben F. Thorsen fortsætter som revisorsuppleant. 

 

10. Valg af: 

a. Seniorspilleudvalg: Thomas Olofsen, Henrik-Ole Hansen, Lars Rüsz Kaysen. 

b. Veteranspilleudvalg: Anette Richs-Jensen, Poul Jørgensen og Torben F. Thorsen. 

c. Ungdomsudvalg: Laura Petersen, Gitte Nielsen, Per Lindgreen, Mette Wandy og Lars Schmidt. 

d. Festudvalg: Ingen. Hvis nogle er interesseret i at tage fat i dette udvalg, er de meget velkomne til at kontakte 

bestyrelsen. 

 

11. Eventuelt. 

Spørgsmål/kommentar fra medlemmer: 
Hvad vil NBK gøre i fremtiden for at holde på ungdomsspillerne? 

Svar: 

Den nye seniortræner har fokus på de unge spillere for den kommende sæson, og i dialog med ungdomstrænerne får 

udvalgte unge mulighed for at træne med på seniortræningen. Det har tidligere været en udfordring at få plads til både 

senior- og ungdomsspillere til tirsdags-træning, og torsdags-træningen kan blive sen for nogle ungdomsspillere. 

Koordinering bliver derfor op til den nye seniortræner i samarbejde med ungdomstrænerne. 

 

Afslutningsvis fortalte Poul Jørgensen om veteranernes flotte oprykninger.  

45+ er rykket op fra serie 4. til serie 3. 

50+ er rykket op. 

60+ er rykket op. 

 

Årets kammerat 

Årets Kammerat blev til årets kammerater, og gik i år til Gitte Nielsen, Per Lindgreen, Mette Wandy og Lars Schmidt for 

deres frivillige hjælp i ungdomsudvalget. 

Begrundelsen for at give Årets Kammerater, kan læses på hjemmesiden. 

Alle fire modtog i den forbindelse en buket blomster og et gavekort fra klubben på generalforsamlingen. 

 

Æresmedlem: 

NBK’s æresmedlem blev Poul Bruun, og begrundelsen kan læses på hjemmesiden. 

Poul Bruun modtog i den forbindelse en buket blomster og et gavekort fra klubben på generalforsamlingen. 

 

Torben Dill takkede Poul Bruun for hjælpen med at være dirigent. 

 

 

Referent: Kasandra Grant 


