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Medlemstallet i NBK har gennem flere år ligget stabilt. Pr. 1. januar 2012 var
vi 320 aktive og 25 passive medlemmer. Vi har på nuværende tidspunkt kun få
ledige motionsbaner mandag og onsdag fra kl. 21:40 samt fredag aften og
lørdag og søndag formiddag. Så hvis der er nogen der kender nogen, der gerne
vil have en banetime på disse tidspunkter er I meget velkomne til, at henvise
dem til bestyrelsen.



Træner for A-truppen har i den forgangne sæson været Michael Kristensen, der
overtog træningen efter Solenn Pasturel. Michael kom fra et trænerjob i BC37
ved starten af denne sæson. B-træningen er i år blevet varetaget af Thomas
Olofsen og Henrik Ole Hansen.
o

Målsætningen var tilbagevenden til DS, hvor holdet senest var for 2 år
siden. Hvordan det gik vil spilleudvalgsformanden komme ind på i sin
beretning senere.



Bolde har de sidste 6 år heddet Yonex og er blevet leveret af Scansport. Det
har gennem disse 6 år været vores indtryk, at kvaliteten i det store og hele har
været i orden, og leverancerne er kommet til aftalt tid. Vores nuværende aftale
er gældende til 2014.



På det sportslige område vil jeg koncentrere mig om veteranafdelingen og
lade Camilla og Tove kommentere henholdsvis senior- og ungdomsafdelingen.
Vi tilmeldte sidste forår 3 veteranhold, 2 50+ hold og et 60+ hold, men måtte
hurtigt trække 60+ holdet og det ene 50+ hold. Resultatmæssigt har det været
en dårlig sæson, som også har været præget af rigtig mange afbud – det ser ud
til at vores ældre spillere er begyndt at prioritere anderledes, hvorfor
bestyrelsen har besluttet kun at tilmelde 3 almindelige veteranhold til den
kommende sæson.
o
o
o
o
o
o

1.veteran blev nr. 5
2.veteran blev nr. 5
3.veteran blev nr. 8
VET 50+ 1 blev TRUKKET
VET 50+ 2 blev nr. 6
VET 60+ blev TRUKKET



Jubilæer er et område der har været nedprioriteret igen i år. Der er ikke rigtig
nogen der har overskud til at påtage sig opgaven og holdlederne har mere end
rigeligt med at samle hold p.g.a. mange afbud og sene eller manglende
tilbagemeldinger fra spillerne, og så er overskuddet til også at arrangere fejring
af jubilæer måske ikke helt til stede.



Børneattester er et område hvor der er stort fokus på via DGI, DIF samt i
medier og hos politikere – og med rette. Det er nu blevet pålagt alle
idrætsklubber en gang om året, senest den 1. november, at indsende en
underskrevet attest til de lokale kommunale myndigheder. Hvis det ikke sker,
er sanktionen den, at klubberne mister retten til tilskud. Jeg kan dog oplyse, at
vi i NBK gennem mange år – også da det var frivilligt - har indhentet
børneattester på samtlige trænere, som har med unge under 15 år at gøre.
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Sponsorer er et stadig vanskeligere område. Som følge af Finanskrisen er det
meget vanskeligt at få firmaer til, at være sponsorer i klubber uden
mediemæssig eksponering. Selv med medieinteresse kan det være svært – vi
kan bare se til KMB, der for et par år siden blev erklæret konkurs. I erkendelse
af situationen, er det ikke et område vi bruger meget tid på. Vi arbejder i
stedet ud fra et budget der balancerer uden sponsorindtægter – vi ønsker ikke
at være afhængige af disse.



Reklamepladser
i Vestamagerhallen. For 4 år siden vedtog Tårnby
Kommune nye regler for stationære reklamer på kommunens anlæg. Det
betyder at NBK har retten til stationære reklamer i Vestamagerhallen efter
nærmere angivne regler. Her gælder de samme problemer som nævnt under
sponsorer.



Økonomi. Her vil jeg blot gentage hvad jeg tidligere har sagt, nemlig at jeg
synes, at vi har en fornuftig økonomi i NBK, hvor vi sætter tæring efter næring.
Som jeg allerede har været inde på, er det blevet langt vanskeligere at finde
sponsorer og firmaer der ønsker at købe reklameplads i hallen. Vi ønsker derfor
et budget der kan stå alene. Det kan det i NBK, som fortsat er en af Amagers
absolut billigste badmintonklubber at spille i. Derfor er det også irriterende, når
vores kasserer, Inga Rosenberg, og andre af vores bestyrelsesmedlemmer er
nødt til nærmest, at iværksætte en klapjagt på medlemmer, der ikke kan finde
ud af at betale sit kontingent – MEN vi vil ikke finde os i snyltere og nassere !



NBK’s hjemmeside styres og vedligeholdes fortsat af Tove Petersen, som
gennem de seneste år har lagt et stort arbejde i, at få lavet en overskuelig og
brugervenlig hjemmeside, hvor man altid kan finde oplysninger om dette og
hint, samt aktuelle nyheder, aflysninger, kampannoncer, resultater og billeder
af dygtige ungdomsspillere og andre aktiviteter i klubben. Sidste forår gik Tove
i gang med at etablere en ny hjemmeside, som gik i luften i starten på den nye
sæson. Det er mit indtryk at den er blevet vel modtaget blandt klubbens
medlemmer.



Nyhedsbrevet har nu eksisteret et par år med Tove som tovholder. Det er
udkommet en gang om måneden, men det kniber gevaldigt med indlæg til det,
hvorfor bestyrelsen har besluttet at drosle ned til 3-4 udsendelser om året, og
hvis der fortsat ikke kommer indlæg bliver det stoppet.



Den daglige drift af hallen er igen i år forløbet uden problemer. Det er mit
indtryk, at halinspektør Jørgen Panduro og serviceassistent Henrik Malmros har
godt styr på området.



Problemer med unge mennesker i hallen og baderum har der heldigvis ikke
være meget af i den forgangne sæson. Måske er det Tårnby Kommune’s
etablering af videoovervågning vi ser effekten af.



Cafeteriaet er der ikke så meget at sige om i år, bortset fra yderligere
omsætningsnedgang, blandt andet som følge af fodboldklubbens boykot af
cafeteriaet. Det betyder at vi kan se frem til et mindre beløb i
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forpagtningsafgift. Det bliver ikke bedre fremover idet Tårnby Kommune netop
har orienteret om, at to nye klubber fremover er hjemmehørende i Vestamager
Idrætscenter. Det er Tårnby FF (fodbold) og Keikohan Karate Kobudo Rye. Med
udgangen af 2011 udløb den daværende forpagtningsaftale med Verner. Den
blev på Verner’s opfordring forlænget med 1 år til at gælde for 2012. Hvad der
kommer til at ske fremadrettet vides ikke på nuværende tidspunkt.


Ledere er for en gangs skyld ikke en beklagelse, men en glædelig konstatering
af, at vi i år haft en fuldt besat bestyrelse på 8 personer og alle udvalg besat.
Det er rigtig dejligt at se. Det er også dejligt at mærke at der især i ungdomsog seniorudvalgene arbejdes godt. Eneste sted der godt kunne bruges nogle
flere hænder er som holdledere på veteranholdene. Jeg vil derfor opfordre
nogle af jer til at melde jer under fanerne og give en hånd med.



Lederfest blev afholdt den 30. marts 2012, hvor alle frivillige ledere, som tak
for indsatsen, af bestyrelsen var inviteret til bowling med efterfølgende
spisning.



Gamle dyder forsøges holdt i hævd, bl.a. ved afvikling af klubmesterskaber for
senior og ungdom. Ugen sluttede et samlet finaleprogram lørdag, den 21. april
2012 med efterfølgende klubfest. Mesterskaberne blev arrangeret af senior- og
ungdomsudvalgene, mens festen blev arrangeret af seniorspilleudvalget.



Til sidst skal der lyde en stor tak til alle frivillige medlemmer i forskellige udvalg
samt til frivillige, som bare gør en stor indsats for at løse praktiske opgaver i
NBK – det være sig med kørsel af børnene til kampe og stævner og en meget
stor tak til de unge mennesker, der har stillet op som tællere ved
1.holdskampene.
o
o

Også en stor tak til mine bestyrelseskollegaer for indsatsen i årets løb.
Hermed vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen til debat.

Poul Bruun, formand
NBK Amager
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