Bestyrelsesmøde NBK
Dagsorden/referat
Mandag 13. september 2021
Kl. 18.30 –

Referent:
Anette Richs-Jensen

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

Dagsorden
1. Mikro- og Miniton.
Mathias Haulund deltager

2. Nyt fra formanden

Referat og bilag
Vi havde besøg af Mathias Haulund fra DGI for at drøfte
muligheden for at opstarte Mikro- og MiniTon.
Bestyrelsen arbejder videre med ideen og kontakter
klubbens medlemmer for at forsøge at involvere nogle
frivillige i projektet.
Vi har desværre måtte aflyse/udsætte vores genåbningsfest
pga. for få tilmeldinger.
Vi afholder lederfest den 24. september kl. 18:30 på
restaurant BARK. Der er kommet 22 tilmeldinger.
Arbejdet med at få klubbens værdier op på et skilt i
Vestamagerhallen er sat i gang.
Vi har forlænget vores status som frivillig forening hos
Erhvervsstyrelsen. Forlængelsen gælder frem til den 10.
august 2024.
Renovering af lagerrummet ved siden af dommerburet samt
selve dommerburet er sat i gang af Tårnby kommune.
Tårnby kommune har ligeledes været fleksible ift.
anskaffelse af nye opbevaringsskabe i lagerrummet.
Klubben har derudover fået et whiteboard.
Skabene til rummet blev leveret ultimo uge 36.
Gulvet i hallen er blevet slebet og lakeret i juli måned.
Der er tilsyneladende fortsat problemer med sorte mærker
på banerne.
Det er ærgerligt at konstatere så kort tid efter, at gulvet er
blevet slebet og lakeret.
Vi skriver ud til vores medlemmer og beder dem om endnu
engang at være opmærksomme på valg og brug af fodtøj i
hallen.
Uddelingen af 2 gratis rør bolde per bane til motionisterne
er fortsat her efter opstarten af den nye sæson.
Det husstandsomdelte informationsmateriale om
foreninger i Tårnby kommune er kommet på gaden.

Umiddelbart er det en skuffelse at se, så lidt der er blevet
plads til ift. oplægget fra Fælleskontoret.
3. Nyt fra kasserer

4. Nyt fra SSU

5. Nyt fra USU

Ikke så meget nyt.
Økonomien ser fornuftig ud.
Der er ca. 260 medlemmer, så vi har haft afgang af ca. 40
spillere.
Sæsonen er kommet godt i gang. Der har været rigtig
mange til træning de første par måneder.
Det giver god mening med den nye træningskultur på det
sportslige område.
Der skal holdes møde i SSU, så der bliver kigget på nye og
udviklende muligheder for træning.
Der er god stemning på holdet.
Boldskabet fungerer godt og der er brugt et rimeligt antal
bolde.
”Team Amager” fælles ungdomstræning er skudt i gang og
det er med blandet succes.
U11 + U13 har trænet søndage med 15 tilmeldte på hver
træning. Det må siges at være en succes.
U15-træningen er også godt besøgt, men der har desværre
været lavt deltagerantal på U17
Der holdes et opsamlingsmøde med de involverede klubber
på onsdag d. 15. september, hvor det skal evalueres samt
besluttes, om noget skal ændres.
Ungdommens holdturnering er også klar til at blive skudt i
gang, der mangler dog en afklaring af, hvem der skal være
holdleder for U11.
Vores 2 hjælpetrænere, Andreas og Fiona, har været på 1.
hjælpetrænerkursus. Næste gang er til foråret.

Vi har haft en ekstraordinær stor tilstrømning til
ungdomstræningen. Efter sommerferien har vi inviteret
ca.10-15 nye børn/unge til prøvetimer og vi håber, de har
lyst til at melde sig ind. Og der er fortsat ca. 10 børn/unge
på venteliste.
Med andre ord er der meget stor interesse for vores klub.
6. Eventuelt
 Torben har møde med Brian Enggård om
 Infoskærm
infoskærmen.
 Projektor
 Bestyrelsen vedtog at indkøbe en projektor,
som kan bruges i forskellige
 Annoncering i lokalavisen
sammenhænge.
 BOX
 Der er gratis annoncering i lokalavisen, så
https://www.box.com/enhvis nogen har ideer til annoncering, så
se/home
kontakt Torben.
 Ny folie til skilt i hallen

BOX eller andet system til arkivering af
 Forslag om opslag af ”De
dokumenter er udsat til næste møde.
gode historier” på
 Vi køber ny folie til NBK-Amagers skilt i
Facebook efter hvert
hallen. Layout B er valgt
bestyrelsesmøde



Næste møder:
10. november 2021
24. november 2021
9. februar 2022
Generalforsamling 5. april 2022

Vi har besluttet at have opslag af ” de gode
historier” som et fast punkt på
dagsordenen.

