Bestyrelsesmøde NBK
Dagsorden/referat
Onsdag 9. februar 2022
Kl. 18.00 –

Referent:
Anette Richs-Jensen

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

Dagsorden
1. Nyt fra formanden

Referat og bilag
Vi har opsagt vores løsøreforsikring hos Topdanmark
grundet manglende behov
Kultur- og Fritidsafdelingen i Tårnby kommune har
forlænget prøveperioden for selvorganiseret idræt i
Vestamagerhallen til 31. marts 2022. Der arbejdes i
afdelingen på at udarbejde en evalueringen af
pilotprojektet.
Per og Torben har holdt møde med kultur- og fritidschef i
Tårnby kommune, Jens Nordentoft Lauridsen, og formand
for Kultur- og fritidsudvalget, Klaus Bach, omkring
pilotprojektet vedrørende selvorganiseret idræt.
Jens Nordentoft Lauridsen har efterfølgende udarbejdet et
notat, som Per og Torben har sendt kommentarer til.
Notat - såvel som vores kommentarer - vil blive fremlagt for
medlemmer i kultur- og fritidsudvalget ifm. mødet den 21.
februar 2022
Tilskud fra kommunen vil i 2022 udgøre 51.119 kr.
97 medlemmer under 25 år, som hver især udløser et
tilskud på 527 kr. i 2022.
Børneattester og bekræftelse overfor Tårnby kommune er
på plads. Stor tak til Anette for at drive dette.
Vi har sendt input til Cafe Fevens brugerbestyrelse samt
anmodninger til Tårnby kommune vedr. en ny
forpagtningsaftale, da vi må konstatere, at vi har et ikkeeksisterende cafeteria i Vestamagerhallen
Der arbejdes på at forbedre belysningen udenfor
Vestamagerhallen.
Tårnby kommune forventede, at projektet ville være
fuldendt januar 2022, men efter vi har rykket her i februar
måned, har vi fået denne tilbagemelding fra kommunen:
I dag (9.2.2022) opsættes et prøvehoved. For vi skal afgøre
om vi skal have det ”lille” hoved, som sidder ved den nye
svømmehal eller om vi skal have et større, da de jo sidder et
stykke oppe og derfor kan se lidt klejne ud. Fredag

eftermiddag kl. 12, mødes jeg med udbyderen og tager en
beslutning. Desværre går der stadig 1-3 mdr. før de er
opsat. Det er tilsyneladende en lang proces – til alles
ærgrelse. Sagen er eskaleret til det politiske niveau.
2. Nyt fra kasserer
Herunder regnskab 2021
3. Nyt fra SSU
4. Nyt fra USU
5. Nyt fra VETU

Regnskab 2021 og budget 2022 gennemgået og godkendt.
Voksenfjer er opstartet og det lader til at være en stor
succes.
Der er stor tilgang af nye ungdomsspillere. Der er
ungdomsturnering i weekenden d. 19. + 20. februar
Vi har ændret træningstider til klokken 9.00 – 11.00 om
søndagen.

Evt:
a) Skiltesponsorer
b) Kontrakten med Yonex
c) Forventet
bestyrelsessammensætning
fremover
d) Den kommende
generalforsamling
e) Opslag af ”de gode
historier”(udsat)

Næste møder:
Møde mellem bestyrelsen og Mathias
Haulund 16. marts 2022 kl. 19.00
Generalforsamling 5. april 2022

a) Vi forsøger at få solgt de 2 ledige skilte. Hvis det
ikke lykkes, laver vi NBK-logoer på dem.
b) Vi har forhandlet en ny aftale på plads med Yonex.
Den nye aftale dækker perioden 2022 til 2026
c) Vi havde en drøftelse af, hvordan vi rekrutterer nye
medlemmer til bestyrelsen. Det kan blive et
potentielt problem at vedligeholde ”driften” af
klubben/foreningen fremover, hvis der ikke er
interesse for at løfte bestyrelsesarbejdet.
Torben Dill udtræder af bestyrelsen ved
generalforsamlingen i april.
Vi har aftalt møde mellem bestyrelsen og Mathias
Haulund fra DGI.
Mathias vil gerne give os sparring på, hvordan vi
kan rekruttere nye medlemmer til bestyrelsen –
både på den korte og den lange bane.
d) Vi er gået i gang med forberedelserne til
generalforsamlingen d. 5. april 2022.

