Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 1. juni 2015

1. Nyt fra repræsentantskabsmødet d. 12. maj 2015.
Thomas deltog i mødet, hvor der blev talt om mange forskellige emner.
Bl.a. den konflikt der lige har været mellem spillere og Badminton Danmark ang.
sponsorater.
Der blev også snakket om nogle ændringer der sker i reglementet i DH – og Kbh. serien.
2. Gennemgang af ny træneraftale.
Vi er glade for at kunne informere om, at der er ansat 2 nye trænere til A- og B-truppen fra
næste sæson.
Vi har brugt vores netværk og har derigennem skrevet en 1-årig kontrakt med Thomas
Fynbo (fra KMB) og Thomas Alm (fra ABC). Thomas Alm bliver spillende træner.
Vi tror på, at de bliver et godt trænerteam og er glade for at have fundet nogle, som også kan
varetage B træningen. Så er der en rød tråd, som forhåbentlig bliver en positiv og
motiverende oplevelse for alle spillere.
Der vil være stor fokus på de unge spillere på træningerne. Dette er et krav fra
bestyrelsens side, så vi kan få de unge spillere gjort endnu bedre og mere klar til senior
holdene, og de kampe vi skal ud og spille.
3. Holdturnering 2015/2016.
De seneste holdlister ligger klar på badmintonpeople, - dog mangler datoerne for
holdkampene.
4. Digital booking af lokaler og faciliteter i Tårnby Kommune.
Tårnby Kommune har oprettet et nyt booking system, som skal benyttes ved ønske om
benyttelse af lokaler og faciliteter i Tårnby Kommune.
5. Mikrosponsorater til NBK Amager.
Klubliv Danmark har lavet et nyt tiltag der hedder mikrosponsorater.
Det går ud på, at hver klub og alle klubbernes medlemmer (dem der ønsker det) kan tilmelde
sig på Klublivdanmark.dk. Det samme skal de firmaer der ønsker at deltage.
Når man som medlem handler i et firma der er oprettet hos Klubliv Danmark, får NBK
Amager automatisk et beløb (en procentssats).
Tove gik i gang med at oprette en profil, men stoppede, fordi der skal oplyses en del
informationer også af privat karakter, plus at man også skal oplyse ens konto nr., da det er
det der registrerer hvorvidt NBK Amager skal have procentsatsen eller ej.
Der er pt. 400 firmaer der har oprettet sig på Klubliv Danmark.
Bestyrelsen blev enige om at vente med at sende mere info ud omkring dette, da det virker
en smule besværligt som tingene er lige nu.
6. Medlemskontingent til Badminton Danmark og kreds.
Vi har betalt medlemskontingent til Badminton Danmark og kreds og snakkede lidt om det
beløb, som opkræves.

7. Kort om vores økonomi.
Inga fortalte, at vores økonomi fortsat er sund. Det ser fornuftigt ud.
Dog giver det stadig en del udfordringer for Inga, når der betales med Mastercard. Der kan
gå helt op til 1 måned, før Inga kan se betalingen, og så skal hun til at finde ud af, hvad
betalingen omhandler.
8. Evt. bankskifte.
Bestyrelsen drøftede om et evt. bankskifte kunne være en mulighed. Der er dog intet konkret
herom på nuværende tidspunkt.
9. Klubbens 40 års jubilæum i 2016 – hvad gør vi?
Vi snakkede om, hvordan vi ønsker at markere/fejre, at NBK Amager har 40 års jubilæum
til maj i 2016.
Vi er i gang med brainstorming og kommer hver især med vores tanker og ideer til jubilæet.
Vi overvejer at nedsætte en arbejdsgruppe, som kan tage sig af denne spændende opgave.
Hvis nogle af jer medlemmer har ideer hertil, må I endelig komme til bestyrelsen med dem.
10. Eventuelt.
Der var intet til eventuelt.

Ref. Mia Hansen

