Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 14. september 2015

1. Forpagter af cafeteria.
Forpagtningsaftalen med Verner Larsen ophører pr. 31.12.15.
Cafeteriaudvalget har spurgt Verner om hans oplæg til en forlængelse af
forpagtningskontrakten ud over 31.12.2015. Udvalget forhandler også med en anden
potentiel forpagter, som i givet fald overtager forpagtningen af cafeteria fra den 01.01.2016.
2. NBK´s 40 års jubilæum.
Bestyrelsen ønsker forslag og input fra klubbens medlemmer.
Bestyrelsen besluttede at nedsætte et jubilæumsudvalg bestående af et par stykker fra
bestyrelsen og 2-4 øvrige klubmedlemmer, som skal komme med forslag til, hvordan vi skal
markere NBK’s 40 års fødselsdag i maj 2016. Det blev besluttet at lave et opslag på vores
hjemmeside og opfordre medlemmer til at rette henvendelse til bestyrelsen og melde sig til
dette udvalg.
3. Anvendelse af midler fra Papillon.
Bestyrelsen er gået i tænkeboks angående anvendelse af de resterende 28.000 kr. som vi har
tilbage.
Elite Gaming A/S, der står for administrationen af de udloddede midler har meddelt NBK, at
der er strammet op på reglerne p.g.a. andre klubbers svindel med disse midler. Det er derfor
ikke nok at indlevere klubbens årsregnskab – det skal være udarbejdet af en registreret eller
statsaut. revisor og det koster min. kr. 6.000 om året. Det gælder uanset at vi kan
dokumentere, at pengene fortsat er til stede ved fremsendelse af kontoudtog. På den måde
kan beløbet hurtigt blive ”spist” op af revisorregninger, i stedet for at blive brugt til det
oprindelige formål.
PB ønsker IKKE at lade regnskabet udarbejde af en revisor, men venter og ser om vi bliver
rykket for det. På den baggrund er det opfattelsen at vi skal se at få brugt pengene (efter
reglerne) i indeværende år – så skal vi i det mindste kun have udarbejdet et regnskab af
revisor.
4. Kort status på kontingentbetaling.
Der er stadig nogle medlemmer der mangler at betale kontingent for den første halvdel af
denne sæson.
Bestyrelsen opfordrer endnu engang alle medlemmerne til at betale kontingentet
umiddelbart efter modtagelse af opkrævning via mail, så vi kan bruge vores gode energi og
kræfter på andre vigtige ting i stedet for opfølgning af dette.
5. Nyt fra USU.
USU måtte pga. for få tilmeldinger, desværre aflyse den planlagte turnering i september
måned.

6. Eventuelt.
Der etableres nyt låsesystem på hele Vestamager Idrætscenter. Bestyrelsen modtog nye
nøgler på mødet ligesom USU modtog nøgler til USU-trænere. Seniortræner Thomas Fynbo
har tidligere modtaget ny nøgle. Hvis man ikke har modtaget en ny nøgle endnu og pludselig
står i en situation, hvor den gamle ikke virker længere, skal I blot henvende jer til
halmanden.
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