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Medlemstallet i NBK har i mange år ligget nogenlunde stabilt og pr. 1.
januar 2018 var vi ca. 300. Det er en glædelig udvikling i en idrætsgren,
der generelt mister medlemmer. Især taget i betragtning at vi i 2016
mistede 50-60 ungdomsspilere p.g.a. skolereformen – og den mister vi
fortsat medlemmer på. Motionsbanerne mandag, onsdag og torsdag er
godt fyldt op. Vi har således kun få ledige baner mandag og onsdag fra
kl. 20:45 samt fredag aften og lørdag og søndag formiddag.
Træner. De seneste tre sæsoner har vores trænerteam stået for træning
af både A-truppen og B-truppen tirsdag og torsdag aften. Træningen er
blevet varetaget af Thomas Fynbo og Thomas Alm. Sidstnævnte er
spillende træner og spiller med på klubben 1. senior. De har begge ydet
et stort arbejde sportsligt såvel som socialt, og der er stor tilfredshed fra
både spillere og ledelse. Vi har derfor valgt at forlænge aftalen med dem
for endnu en sæson, så den også gælder for den kommende sæson.
Målsætningen for sæsonen 2017/2018 var at 1. holdet i lighed med
sidste år skulle kvalificere sig til oprykningsspillet til 3. division og
dermed sikre sig forbliven i DS mens målsætningen for 2. holdet, der
indeholder mange unge spillere, er at være med i toppen af serie 2.
Hvordan det gik vil Thomas fortælle om i SU-beretningen.
Bolde har de seneste 12 år heddet Yonex og er blevet leveret af
Scansport. Det har gennem hele perioden været vores indtryk, at
kvaliteten har været i orden, og leverancerne er kommet til aftalt tid. Vi
har derfor i dette forår indgået en ny 4-årig aftale med Scansport. Vi
sælger fortsat bolde via cafeteriaet men KUN mod betaling via
MobilePay.
På det sportslige område vil jeg koncentrere mig om veteranafdelingen
og lade Thomas og Tove kommentere henholdsvis senior- og
ungdomsafdelingen. Lige som de foregående år har vi haft 3 veteranhold tilmeldt holdturneringen. Fordelingen har i år været 1 40+, 1 50+
og 1 60+ hold, som er blevet varetaget af Annette Richs-Jensen, Poul
Jørgensen og Torben F. Thorsen på bedste vis.
40+ bliver nr. 5 i serie 5
50+ bliver nr. 3 i serie 7
60+ bliver nr. 2 i serie 3 (á point med nummer 1 i rækken)
o Egentlig et meget pænt resultat – taget i betragtning at der ikke er
ret mange spillere at tage.
Jubilæer – Her er det igen lykkedes at få fejret nogle få jubilarer i løbet
af året, takket være Birgits ihærdige indsats. Hun holder fortsat styr på,
hvor mange kampe de enkelte senior- og veteranspillere har spillet.
Børneattester har vi helt styr på og har haft det gennem rigtig mange
år.
Alle idrætsklubber er pålagt én gang om året, senest den 1. november,
at indsende en attest til de kommunale myndigheder. Sker det ikke, er
konsekvensen den, at klubberne mister retten til offentligt tilskud.
Sponsorer er fortsat et vanskeligt område. Jeg vil blot gentage hvad jeg
tidligere har sagt – nemlig at det er vanskeligt at få firmaer til, at være
10. april 2018

Bestyrelsesberetning 2018














sponsorer i klubber uden mediemæssig eksponering. Det er derfor ikke
et område vi prioriterer. Det betyder dog ikke at der ikke laves
sponsoraftaler, når lejlighed byder sig.
Reklamepladser i Vestamagerhallen. Her gælder de samme problemer
som nævnt under sponsorer. Det er sådan at NBK Amager har retten til
de stationære reklamepladser i hallen, selvom hallen ejes af Tårnby
Kommune.
Økonomi. Også på dette område vil jeg gentage hvad jeg tidligere har
sagt, nemlig at jeg synes, at vi har en god 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. Takket være en kæmpe indsats fra vor ihærdige
kasserer, Inga Rosenberg, indgår kontingentet nu nogenlunde
problemfrit, selvom der altid er nogle medlemmer som ikke kan finde ud
at betale til tiden på trods af, at det er helt frivilligt at være medlem i
klubben.
KlubModul er klubbens internetbaserede klubadministrationssystem,
som blev taget i anvendelse pr. 1. januar 2013. Det er det system vores
kasserer bruger til bogføring, regnskab og administration, ligesom det
også anvendes til udsendelse af kontingentopkrævning, indkaldelse til
generalforsamling og aflysninger m.v.
NBK’s hjemmeside styres og vedligeholdes fortsat af Tove Petersen,
som gennem de seneste mange 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.
Sponsorskærm har vi nu haft glæde af i 5 sæsoner og på den kan
læses nyheder og resultater fra holdturneringen, ligesom sponsorer kan
købe reklameplads på skærmen.
Den daglige drift af hallen er igen i år forløbet uden problemer. Det er
mit indtryk, at halinspektør Jørgen Panduro og serviceassistent Henrik
Pedersen har godt styr på området. Vi har en god dialog med halfolkene
om praktiske ting i forbindelse med holdkampe og stævner samt
opsætning og nedtagning af reklameskilte. I forrige sæson blev der
udført en række istandsættelsesarbejder på anlægget og i år er gulvet i
hallen blevet lakeret omkring Nytår, så vi i dag har optimale forhold for
klubben. Det er vi Tårnby kommune taknemlig for.
Cafeteriaet har siden 01.01.2016 været forpagtet af Kenneth Brandt.
Jeg kan kun sige at jeg synes det er en meget blandet oplevelse at
komme som kunde og gæst i cafeteriaet – hvis det altså er åbent og der
ikke er privat arrangement.
Hvor længe Kenneth er her ved jeg ikke for Tårnby Kommune ønsker at
der skal gælde samme standard forpagtningskontrakter på alle
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kommunens idrætsanlæg, ligesom de ønsker selv at stå som
bortforpagter. Indgrebet fra kommunen kommer efter en række
orienteringer fra Erhvervs- og konkurrencestyrelsen til alle landets
kommuner. Tårnby Kommune er rent ud sagt bange for at der sker
konkurrenceforvridning. Der arbejdes stadig på at få udarbejdet en ny
standardkontrakt, som Tårnby Kommune via et advokatfirma har taget
initiativ til. Cafeteriaudvalget deltager i arbejdet ved Carl-Johan fra P96,
mens Carsten Quistgaard, NTK og jeg har trukket os fra det arbejde da
vi anser det for spild af tid.
Ledere. Bestyrelsen har i år bestået af 6 personer efter i mange år at
have været fuldtallig med 8 personer og alle udvalg besat. Det er rigtig
dejligt at se. For to år siden valgte to at stoppe i bestyrelsen. Det er
desværre ikke lykkedes at besætte de to pladser. I år stopper Mia og jeg
stopper efter 16 år på formandsposten + 11 år på øvrige
bestyrelsesposter samt nogle år forud i spilleudvalget.
Lederfest afholdes i år den 25. maj 2018, hvor alle frivillige ledere, som
tak for indsatsen, af bestyrelsen er inviteret til bowling og spisning i
Lanes & Lounges på Englandsvej.
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. og 2. holdkampene.
Også en stor tak til mine bestyrelseskollegaer for indsatsen i årets løb.
Hermed vil jeg overlade min sidste beretning til generalforsamlingen til
fri debat.
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