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Medlemstallet i NBK har i flere år ligget nogenlunde og pr. 1. januar 2016 var
vi 360, hvilket er en lille stigning på 13 aktive medlemmer. Det er en glædelig
udvikling i en idrætsgren, der generelt mister medlemmer. Især taget i
betragtning at vi efter sommerferien har mistet op mod 50 ungdomsspilere
p.g.a. skolereformen.
Motionsbanerne mandag, onsdag og torsdag er godt fyldt op, men vi har stadig
få ledige baner mandag og onsdag fra kl. 20:45, fredag aften samt lørdag og
søndag formiddag.

Træner. Ved sæsonafslutningen sidste år valgte vores træner gennem de 4
foregående år, Michael Kristensen at stoppe som træner for A-truppen, ligesom
Lars Bendtsen valgte at stoppe som træner for B-truppen.
Michael og Lars blev ved sæsonstart erstattet af Thomas Fynbo, som tidligere
har været ungdomstræner hos os og som selv spiller på eliteniveau i KMB og
Thomas Alm, der kom fra ABC. Thomas og Thomas har fået ansvaret for
træning og holdsætning m.v. for både A-truppen og B-truppen og kører som
makkerpar. De har begge ydet et stort arbejde og der er stor tilfredshed fra
både spillere og ledelsen. Vi har derfor valgt at forlænge aftalen med dem, så
den også gælder for den kommende sæson.

Målsætningen for sæsonen 2015/2016 var at 1. holdet skulle forblive i DS
mens målsætningen for 2. holdet, efter oprykning til KS, var at forsøge at
undgå nedrykning. Hvordan det gik vil Camilla berette om i SU-beretningen.
Bolde har de seneste 10 år heddet Yonex og er blevet leveret af Scansport. Det
har gennem hele perioden været vores indtryk, at kvaliteten i det store og hele
har været i orden, og leverancerne er kommet til aftalt tid. I 2014 indgik vi en
ny 4-årig aftale med Scansport. I forbindelse med forhandlingerne besluttede vi
kun at bruge Yonex 30 bolde. De er lidt dyrere men til gengæld er
holdbarheden bedre, ligesom de er mere ens.
På det sportslige område vil jeg koncentrere mig om veteranafdelingen og
lade Camilla og Tove kommentere henholdsvis senior- og ungdomsafdelingen.
Lige som sidste år har vi haft 3 veteranhold tilmeldt holdturneringen. 2 alm.
veteranhold og 1 50+ hold. Selvom vi nu kun har 3 veteranhold må vi
konstatere at det stadig af og til kniber med at stille hold. Årsagerne kan være
mange, men hos os bliver gennemsnitsalderen stadig højere og der kommer
ikke ret mange ”unge” til. Og så tror jeg at mange har andre prioriteter i dag
end at dyrke holdsport. Individuelle sportsgrene trækker ligesom familie og ikke
mindst børnebørn. Resultatmæssigt har det igen været en pose blandede
bolcher.
o
o
o

1.veteran ligger nr. 7 i serie 3 – og mangler 1 kamp.
2.veteran ligger nr. 3 i serie 7 – og mangler 1 kamp.
50+
ligger nr. 6 i serie 7 – og mangler 1 kamp.

Jubilæer – Her er det igen lykkedes at få fejret en række jubilarer i løbet af
året, takket være Birgits ihærdige indsats. Hun sørger for at holde styr på, hvor
mange kampe de enkelte har spillet og orientere de respektive holdledere, når
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de har spillere på deres hold, som skal fejres. I år er det lykkedes at have rent
bord ved sæsonafslutningen.

Børneattester er stadig et område med meget stort fokus via DGI, DIF og i
medier og hos politikere – og med rette. Alle idrætsklubber er pålagt én 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 her oplyse, at vi i NBK gennem
mange år – også da det var frivilligt - har indhentet børneattester på samtlige
trænere og ledere, som har med unge under 15 år at gøre.
Sponsorer er stadig et vanskeligt område. Som følge af Finanskrisen er det
meget vanskeligt at få firmaer til, at være sponsorer i klubber uden
mediemæssig eksponering. Det er derfor ikke et område vi bruger meget tid
på. Det betyder dog ikke at der ikke laves sponsoraftaler, når lejlighed byder
sig.

Reklamepladser
i Vestamagerhallen. For 7 år siden vedtog Tårnby
Kommune 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 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.

For 2 år siden donerede Allan Petersen, Bodega Papillon, kr. 50.000 til NBK fra
udloddede afgifter på spilleautomater, som blev tilbagebetalt fra SKAT til
almennyttigt arbejde. Pengene blev indsat på en separat konto jf. de klausuler,
der var forbundet med udlodningen. Pengene kan kun anvendes til almennyttigt
arbejde efter ansøgning til og godkendelse af bestyrelsen og må altså ikke
indgå i den almindelige drift. Vi brugte sidste år kr. 22.000 af disse midler til
indkøb at en boldmaskine, der bliver brugt i såvel ungdoms- som
seniortræningen. Boldmaskinen var et mangeårigt ønske fra trænerne om, at
kunne gøre træningen endnu mere spændende. De tilbagemeldinger vi har fået
fra trænerne har været positive.
Hvad resten af pengene skal bruges til ved vi endnu ikke, men vi skal snart
finde på noget fordi Elite Gaming, som stod for udlodningen har pålagt alle
modtagere, at indsende et årsregnskab, som er udarbejdet af en statsaut. Eller
registreret revisor. Det vil koste os kr. 6-8.000 om året, og så er pengene gået
til revisorregninger i løbet af 3-4 år. Vi har derfor ikke indsendt regnskab som
påkrævet og håber vi kan nå at bruge pengene i henhold til formålet.
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KlubModul er klubbens internetbaserede klubadministrationssystem, som blev
taget i anvendelse pr. 1. januar 2013, da det gamle IT-system –
Foreningspakken lukkede ned.
Det er det system vores kasserer, Inga, bruger til bogføring, regnskab og
administration,
ligesom
det
også
anvendes
til
udsendelse
af
kontingentopkrævning og indkaldelse til generalforsamling m.v.
Med brugen af dette system sparer vi mange penge på porto, ligesom vi undgår
et stort pakkearbejde.

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.
Sponsorskærm har vi nu haft glæde af i 3 sæsoner og på den kan læses
nyheder og resultater for vores hold i holdturneringen, ligesom sponsorer kan
købe reklameplads på skærmen. Skærmen er sponseret af Time Vision. Det er
Brian Enggaard, der står for arbejdet med skærm og vedligeholdelse af det der
løber over den.

Den daglige drift af hallen er igen i år forløbet uden problemer. Det er mit
indtryk, at halinspektør Jørgen Panduro og serviceassistent Mads Andersen har
godt styr på området. Mads har dog netop meddelt, at han har fået nyt job i
Tårnby Kommune, hvorfor der igen kommer en ny serviceassistent til VAC.
Cafeteriaet har pr. 01.01.2016 fået ny forpagter efter Verner Larsen, som har
drevet det i mange år. Det var en proces der startede i juni 2015, idet
cafeteriaudvalget via en af fodboldklubberne fik en henvendelse fra Kenneth
Brandt om at blive forpagter. Cafeteriaudvalget valgte at gå i dialog med
Kenneth (Tårnby Selskabslokaler) i lyset af at Verner’s forpagtningsaftale udløb
til årsskiftet, og udvalget ønskede at afsøge alternative muligheder. Det skal
lige siges at Verner flere gange over de seneste år har givet udtryk for at ville
stoppe og så alligevel har valgt at fortsætte. Kenneth gav et tilbud og Verner fik
ligeledes mulighed for at afgive tilbud. På baggrund af disse valgte et enigt
cafeteriaudvalg Kenneth’s tilbud som det bedste og mest interessante og fordi
vi følte, at der i den grad trængte at ske noget nyt i vores cafeteria. Foreløbig
ser det ud til at Kenneth har fået sat gang i nogle forskellige ting med succes
og der kommer langt flere mennesker i cafeteriaet. Vi kan kun håbe at
tendensen holder.
Ledere er heldigvis ikke en beklagelse, men en glædelig konstatering af, at vi
igen i år har haft en fuldt besat bestyrelse på 8 personer og alle udvalg besat.
Det er rigtig dejligt at se. Nu har to valgt at stoppe i bestyrelsen og vi håber
naturligvis at få nye friske kræfter idn.
Lederfest afholds i år den 29. april 2015, hvor alle frivillige ledere, som tak for
indsatsen, af bestyrelsen er inviteret til pistol- og riffelskydning med
efterfølgende spisning i Café Ind Over.
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NBK Amager fylder 40 år i maj måned. Vi arbejder i øjeblikket på højtryk
for at stable en jubilæumsfest på benene. Vi arbejder med en model, hvor der
laves noget for ungdommen i hallen om eftermiddagen og en fest for de voksne
om aftenen i løbet af efteråret.

I anledning af jubilæumsåret er der blevet lavet ny klubdragt for HELE NBK
Amager, idet vi trækker så meget som muligt på vores tøjkonto, som er en del
af den boldaftale vi har med Scansport. Dragten var klar til sæsonstart og blev
annonceret på vores hjemmeside. Der blev også lavet et nyt mere strømlinet
klublogo, som allerede kan ses på A-truppens nye spilletøj og på vores
hjemmeside.
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.
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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