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Dagsorden Referat og bilag 
1. Nyt fra formanden Klubben har fået en veteranformand, idet Jan Steen Jensen 

har påtaget sig den rolle. Jan er samtidig indtrådt i 
bestyrelsen. Stor tak til Jan. 
 
Vi har afholdt en yderst vellykket lederfest for 21 personer 
den 24. september på Crown Plaza. 
 
Vi har fået opsat et skilt med klubbens værdier i 
Vestamagerhallen. 
 
Renovering af lagerrum ved siden af dommerburet samt 
selve dommerburet er færdigt. Der er sat nye 
opbevaringsskabe i lagerrummet. 
 
Uddelingen af 2 gratis rør bolde per bane til motionisterne 
fortsætter. 
 
Der er tilsyneladende fortsat problemer med sorte mærker 
på banerne. Umiddelbart er det ”udefrakommende”, som 
forårsager problemerne. 
 
Vi har indsendt ansøgning om tilskud i 2022 til Tårnby 
kommune og vi forventer at modtage ca. 55.000 kr. i 
tilskud. 
 

2. Nyt fra kasserer Intet nyt.  
 

3. Nyt fra SSU Der er fortsat mange deltagere til træningen, hvilket er 
rigtigt positivt. 
 
Resten af november vil der være mulighed for 
singletræning, så vi også tilgodeser de spillere, der gerne vil 
spille single.  
 
Der er frist på søndag til at søge om en seniorturnering til 
oktober næste år og Lars laver en ansøgning. 
 
Der arbejdes på at organisere skabe til træningsudstyr i det 
nye lagerrum.  
Vi har ikke fået alt udstyret endnu.  
 



4. Nyt fra USU Der er 25 børn på venteliste til ungdomstræningen.  
Det er et positivt problem, som vi meget gerne vil finde en 
løsning på. 
Det kræver, at vi kan udvide træningstider og 
trænerkapacitet. 
Vi drøftede, om vi kan ændre i aldersfordelingen og flytte 
nogle ungdomsspillere til at træne i weekenden.  
USU og bestyrelsen arbejder videre med sagen. 
 

5. Nyt fra VETU Nogle af veteranspillerne kunne godt tænke sig at spille 
med på seniortræningen om torsdagen.  
Jan drøfter det videre med seniorspilleudvalget. 
Vi har arrangeret et veteran-spiller-møde søndag d. 14. 
december. 
 

Evt: 
a) Bestyrelsen efter næste 

generalforsamling 
b) Infoskærm 
c) BOX 
d) Banesituationen i forhold til ledige 

baner 
e) Cafe Feven 
f) Opslag af ”de gode historier” 
g) Opgaver, der arbejdes videre med 

 
a) I forbindelse med, at Torben stopper som formand 

efter generalforsamlingen i april måned 2022, har vi 
aftalt, at vi skriver ned, hvilke opgaver vi har i 
bestyrelsen og hvor meget tid vi bruger på 
opgaverne.  
Det skal bruges til at formulere en opgave-oversigt, 
så vi forhåbentlig kan rekruttere nye medlemmer til 
bestyrelsen.   

b) Da infoskærmen og vores PC er forældet, er der 
enighed om, at vi tager skærmen ned.  

c) Enighed om, at vi tilkøber BOX som 
dokumentationssystem, så vi kan få arbejdsgange, 
vejledninger m.m. samlet ét sted. 

d) Vi har en drøftelse af, om den ledige banekapacitet 
kan bruges til udvidet ungdomstræning. Vi arbejder 
videre med sagen. 

e) Det ser desværre ud til, at det har lange udsigter i 
forhold til en genåbning af Cafe Feven. Det er 
blandt andet et problem, når vi har holdkampe og 
skal byde spillere og modstandere på en forfriskning 
efter holdkampe. Der er enighed om, at de 
respektive hold må finde løsninger på det – med 
respekt for økonomien. Lars vil arbejde på, at vi 
eventuelt kan etablere et køleskab på vores kontor, 
så der er mulighed for at købe en øl eller vand efter 
træning. 

f) Opslag af 3 gode historier: 
 Jan Jensen er blevet veteranformand og nyt 

bestyrelsesmedlem.   
 Tårnby kommune har renoveret lagerrummet og 

der er indkøbt skabe, samt en masse nyt 
træningsudstyr til gavn for alle klubbens 
medlemmer.  

 Der blev afholdt en god lederfest på Crown Plaza, 
hvor det endte med, at NBK betalte gildet. 
 
 
 



g) Opgaver, der arbejdes videre med: 
 

 Mikro/miniton- konceptet tager form og vi vender 
tilbage når vi ved noget mere konkret.  

 Vi søger stadig flere kræfter/hænder til at hjælpe til 
med at løse praktiske opgaver, hiv gerne fat i os 👍 
 

Næste møder:  
15. december 2021 
9. februar 2022 
Generalforsamling 5. april 2022 
 

 

 


