Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 18. januar 2016
Til stede var: Poul, Torben, Inga, Tove, Thomas, Stig, Mia
1. Orientering fra formanden.
 Det forventes at cafeteriaet åbner op med den nye forpagter d. 25. januar.
 Tilskuddet fra Tårnby Kommune i 2016 lyder på 71.040 kr.
 Den nye halinspektør (Mads) har lagt op til, at der skulle afholdes et evalueringsmøde mellem
klubberne på matriklen i januar måned. Det er ikke muligt for NBK at deltage i mødet, men Poul
har skrevet de ting ned, som vi har bemærket på vores område, og har sendt det til Mads.
2. Orientering om økonomien – første udkast til årsregnskab.
Inga fremlagde det foreløbige regnskab, som ser fornuftigt ud.
Vi drøftede nogle forskellige ting i forhold til det fremlagte.
Bestyrelsen er opmærksom på det negative resultat for 2015, der skyldes den nye skolereform, som har
givet et væsentligt dyk i antallet af ungdomsmedlemmer.
Til gengæld budgetterer vi igen med et overskud i 2016.
3. Orientering fra SSU.
3 ud af 4 medlemmer i spilleudvalget ønsker at fratræde deres post efter denne sæson.
Bestyrelsen opfordrer senior medlemmerne til at overveje, om en post i dette udvalg kunne være
interessant.
Det ville være rigtig rart med nye kræfter, så hvis man godt kunne tænke sig at være en del af
spilleudvalget, så tag endelig fat i enten Camilla, Thomas, Michelle eller Mie.
4. Orientering fra USU.
NBK kan nu også mærke konsekvenserne af skolereformen, hvor børnene er længere i skole.
Helt konkret har det betydet, at en del ungdomsspillere ikke kan nå at deltage i de tidlige træningstider.
Bestyrelsen arbejder på at finde løsninger, som tilgodeser så mange ungdomsspillere som muligt.
5. Trænersituationen, senior.
Det forventes, at der her i januar måned indgås nye træneraftaler med hhv. Thomas Fynbo og Thomas
Alm for sæsonen 2015/2016.
Ligesom spillerne er de begge interesserede i at fortsætte samarbejdet.
Aftalerne vil også i næste sæson omfatte såvel A- som B-træningen for seniorerne.
6. Planlægning og fastsættelse af generalforsamling.
Generalforsamlingen afholdes i år onsdag d. 6. april kl. 19.00
7. Lederfest.
Mia er på denne opgave.
8. NBK´s 40 år fødselsdag i maj måned.
Bestyrelsen besluttede at afholde et nyt møde d. 15. februar angående dette.

Ref. Mia Hansen

