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Dagsorden Referat og bilag 
1. Nyt fra formanden Per og Torben har holdt møde den 2. oktober med Kultur og 

Fritidsafdelingen i Tårnby kommune, samt WannaSport.  
Mødet omhandlede et projekt omkring ”selvorganiseret idræt”, 
hvor WannaSport bød ind med et koncept, hvor man som borger 
selv kan booke baner på timebasis.  
Referatet fra mødet, samt NBK´s kommentarer til dette, er delt 
med bestyrelsen.  
Den 21. oktober meddelte Kultur & Fritidsafdelingen, at det 
planlagte projekt - af forskellige årsager - foreslås udsat til 
eksempelvis sommeren 2021. 
 
Der er kommet en smule gang i boldsalget via Cafe Feven, så det 
er forhåbentlig kun et spørgsmål om tid, før vi er tilbage på et 
niveau ift. boldslag, som vi havde før Corona. 
 
Bestyrelsen har indhentet obligatoriske børneattester på de 
personer, som træner unge medlemmer i NBK Amager. 
 
Samtlige hjemmekampe i Vestamagerhallen er blevet indtastet i 
vores kalender på hjemmesiden. 
 
Torben har fået en henvendelse fra et medlem vedr. sorte streger 
på bane # 4. 
Det blev aftalt, at vi sender en mail ud til samtlige medlemmer i 
klubben, hvor vi opfordrer folk til at huske ikke at bruge sko med 
mørke såler. 
Tårnby kommune må herefter tage kontakt til de andre brugere af 
hallen, såsom Ældresagen og Skelgårdsskolen. 
 
Der er indrapporteret medlemstal til kommunen ifm. 
tilskudsordning. Indrapporteringen skal være foretaget inden 
udgangen af oktober. 
 
På grund af Corona-situationen er årets lederfest aflyst. 
 

2. Nyt fra kasserer Inga har lavet en vejledning til, hvordan man melder sig ind – 
og/eller ud af klubben.  
Dette gøres via hjemmesiden, hvor vejledningen også vil blive 
uploadet. 
Dags dato er der 297 medlemmer i klubben. 



3. Nyt fra SSU Lars beretter, at der stadig er mange seniorspillere tilmeldt 
træningen, både tirsdage og torsdage.  
Det er meget positivt, men det forventes dog, at deltagelsen ved 
træning vil være faldende, nu hvor vinteren kommer nærmere.  
 
Seniortræneren, Mads Hallas, indkalder snarest til spillermøde.  
  
Sportsligt er 2. holdet kommet godt i gang og vi håber, at denne 
udvikling fortsætter med mange deltagere til træning; det giver et 
godt træningsmiljø med stor konkurrence.  
1. holdet er godt kørende og har et par spændende kampe foran 
sig.  
Det er stadig muligt at komme i oprykningsspillet med 4 point. 
 
Lars har oprettet en side med ”Årets topper og bunder” ift. 
hvordan seniorspillerne klarer sig i løbet af sæsonen, samt en side 
med NBK´s ”Hall of fame”.  
Her fremgår en jubilæumsoversigt over aktive og ikke-aktive 
spillere, der har spillet henholdsvis 100, 200, 300 osv. kampe. 
Lars har ligeledes planer om at lave en side med 
”Æresmedlemmer”. 
Lars arbejder videre med finjustering af siderne. 
  

4. Nyt fra USU Per og Laura arbejder på at få solgt noget klubtøj inden jul. 
 
Der er 5 tilmeldte ungdomshold i denne sæson og konceptet for 
afvikling af ungdomsholdkampe er blevet lidt anderledes. Det er 
flere klubhold, der deltager i en holdkamp og spiller kampe samme 
dag. 
 
Per og Laura har taget kontakt til Mathias Haulund, der er 
konsulent i Badminton København, for at få inspiration til vores 
videre arbejde med at udvikle ungdomsafdelingen. 
 

5. Eventuelt 
 Veterantræning/-

kampe: Forslag til 
ændring af 
konceptet  v. 
Anette 

 Drøftelse af vores 
visioner for 
ungdomsafdelingen 
v. Torben 
 
 

 Vi havde en drøftelse af konceptet for 
søndagstræningen for veteraner og det blev  
besluttet, at det fra næste sæson ændres, så det 
fremadrettet er træning og bolde, man betaler for, 
når man tilmelder sig søndagstræningen. Man er 
således ikke garanteret at spille holdkampe, 
selvom man er tilmeldt om søndagen. 
 

 Vi havde en drøftelse af vores visioner for  
ungdomsafdelingen.  
Drøftelsen fortsætter og USU og SSU vil komme 
med et oplæg til, hvordan vi kan arbejde målrettet 
med at udvikle og kvalificere ungdomsarbejdet, 
samt hvilke midler (træningsmæssigt, kulturelt og 
socialt) der skal til for at nå vores mål, så vi fortsat 
kan være et attraktivt tilbud for de unge spillere. 
 

Næste møder:  
 

3. februar 2021 

 


