Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 23. januar 2017
Til stede var: Poul, Torben, Inga, Tove, Thomas, Mia
1. Orientering fra formanden
 Vi mangler fortsat holdledere til både ungdom, senior og veteran.
Det er meget svært at finde nogle, som har lyst til at tage en tjans som holdleder. Vi håber dog
meget på, at der er nogle der har lyst til at give en hånd med på den post.
1. veteran er trukket fra turneringen af selvsamme årsag, fordi der ingen holdleder var.
 Der er blevet ryddet godt og grundigt op på kontoret. Der skulle lægges nyt gulv derinde, så Poul
og Torben har taget en tørn med oprydning.
 Vestamagerhallens arealer er ved at blive malet. Det gælder bl.a. døre, karme,
omklædningsrummene og cafeteriaet. Der mangler fortsat det sidste finish, før det er helt
færdigt.
 Bestyrelsen drøftede betalingsmuligheder samt priser ifm. boldsalg via cafeteriaet.
 Inga har indberettet medlemstal. Der er 376 medlemmer i NBK Amager.
 Grundspillet til 1. holdet er slut og NBK Amager endte på en meget flot 2. plads. Det er den
bedste placering 1. holdet nogensinde har præsteret.
Slutspillet består af 4 kampe. 2 udekampe og 2 hjemmekampe. Vi vil gerne opfordre alle til at
komme og heppe på 1. holdet til deres hjemmekampe. Datoer og tid vil blive annonceret på
hjemmesiden.
2. Orientering USU og SSU
USU:
 Daniel Sentow styrer ungdomstræningen rigtig fint. Tove er ikke ret meget inde over længere.
Der er pt. 60 ungdomsmedlemmer.
SSU:
 Der er lavet en aftale med Thomas Fynbo og Thomas Alm om at de fortsætter i endnu en sæson,
dvs. vi også har glæde af dem i sæsonen 2017/2018.
Bestyrelsen er glade for at de begge har valgt at fortsætte.
 Thomas orienterede bestyrelsen om at seniortræningen i denne sæson, har kørt som en
fællestræning for både A og B-truppen. Det har fungeret fint både om tirsdagen og torsdagen, da
der på den måde, har været flere spillere til hver træning. Bestyrelsen skal have drøftet hvordan
kontingentopkrævningen skal foregå, nu hvor B-truppen har fået mere spilletid end tidligere.
 Vores boldaftale med Yonex løber til foråret 2018.
3. Økonomi
 Der er blevet sendt sms og mail ud til A-truppens spillere angående automatisk betaling af
kontingent. Det er et nyt tiltag, som prøves første gang nu ved den kommende
kontingentopkrævning.
Bestyrelsen er spændte på, om det fungerer, som det skal på denne måde. Vi ser det som et godt
tiltag, da det vil lette meget manuelt arbejde for Inga.
 Bestyrelsen gennemgik det foreløbige årsregnskab.

4. Budget 2017
 Bestyrelsen gennemgik budgettet for 2017 og har justeret lidt i det. Det ser fornuftigt ud.
5. Generalforsamling
 Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 28. marts 2017 kl. 19.00 i det store mødelokale i
cafeteriaet.
Forslag til Generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1 uge før afholdelsen af
Generalforsamlingen.
6. Diverse
 Der afholdes lederfest fredag d. 28. april 2017.
 ”Kammeraten” Vi modtager meget gerne forslag til årets kammerat.

Ref. Mia Hansen

