Bestyrelsesberetning 2019
På generalforsamlingen den 10. april sidste år lykkedes det ikke at få valgt en ny
formand, og det blev derfor besluttet, at de 4 tilbageværende medlemmer i
bestyrelsen skulle ud og finde nye friske kræfter samt at konstituere sig. Resultatet
af denne proces blev meldt ud til klubbens medlemmer den 31. maj og kan i øvrigt
ses her i aften.
I den forbindelse har jeg behov for at sende et klart budskab. Det er bekymrende, at
der blandt de over 200 voksne medlemmer i klubben, som har deres ugentlige gang i
Vestamagerhallen ikke findes nogen, som kan/vil afsætte tid til at deltage i
bestyrelsesarbejdet. Hvis der ikke meget snart sker en holdningsændring, forudser
jeg, at klubben får et meget stort problem om 2-3 år, når Inga og undertegnede
stempler ud. For at sætte tingene yderligere i relief kan jeg oplyse, at Tove ikke har
spillet badminton i klubben i alle de år, hvor hun i den grad har sat sit fantastiske
præg på ungdomsafdelingen. Thomas er kun lige begyndt at spille igen efter en
pause på mere end et år, og undertegnede har ikke rørt en bold i 5-10 år. Inga er
flyttet til Hvidovre, men hun fortsætter troligt med at spille i NBK Amager og
samtidig være vores kasserer. Det holder ikke i længden.
Når det så er sagt, så har de personer, som har udgjort bestyrelsen ydet et fantastisk
stykke arbejde i en tid præget af transitioner og digitalisering. Vi kan være stolte
over det, vi allerede har opnået, men vi har fortsat et stykke vej foran os, inden vi
når målsætningen om at drive en klub, som er 100 % dokumenteret ift. samtlige
processer og opgaver.
Hvad har vi opnået ?
- Vi har gennemført det første år med automatisk opkrævning af kontingent, og
hvis nogen tror, at det var en let sag, så kan de godt tænke om igen. Vi tror
dog på, at det er den rigtige vej frem
- VI har skiftet pengeinstitut, og det var heller ikke nogen nem opgave, så der
skal lyde en kæmpe tak til Inga for at holde såvel BankNordik som
Sparekassen Sjælland til ilden
- Vi har fået MobilePay Erhverv

- Vi har opdateret detaljer mm. i forbindelse med CVR, NemID, Tårnby
kommunes portal, DGI, KTIS osv. osv. Og igen – det har kostet blod sved og
tårer, men vi tror nu på, at vi har fået dokumenteret processerne for dette, så
nye bestyrelser vil få lettere ved at håndtere disse opgaver
- Vi har sørget for nyt klubtøj til rigtig mange af vores medlemmer. I den
forbindelse skal der lyde en stor tak til Stef fra vores 1. senior, som har brugt
tid oppe i hallen på at hjælpe med tøjprøvning og bestilling
- Vi har GDPR (persondataforordningen) på plads. Databehandleraftalen kom
på plads tilbage i maj måned 2018, og vores politikker er klar til at blive
annonceret og sendt ud til medlemmerne
- Vi har kigget på cloudbaserede løsninger til dokumentdeling og er tæt på at
træffe en beslutning om leverandør. Dette vil igen hjælpe fremtidige
bestyrelser i forbindelse med dokumentdeling, overdragelse af opgaver og
opdatering af processer med mere.
- Vi har undersøgt muligheden for at flytte hjemmeside samt e-mails over til
Klubmodul for dermed at reducere og forenkle vores kontaktflader.
Beslutning forventes snarest.
- Vi har søgt om midler til nye digitale tællerkasser, og Tårnby kommune var
forstående og bevilgede over 20.000 kr. til dette formål. Det betyder
forhåbentlig, at jeg slipper for at køre til Værløse og købe batterier til de
nuværende, og fremadrettet vil Laura stå for tællerkasserne. 1000 tak Laura
- Vi har også fået Tårnby kommune til at indkøbe nye dommerstole med hjul
på, så vi ikke får ødelagt vores rygge, når disse skal flyttes til og fra depotet
ved dommerburet
- Jeg tror fuldt og fast på, at disse bevillinger er givet, fordi vi har et særdeles
godt samarbejde med såvel de centralt placerede folk i kommunen i form af
Lars Holm og Tom Lisborg som de lokale halassistenter og deres chef Jørgen
Panduro. Derfor skal der fra bestyrelsens side lyde en kæmpe tak til
repræsentanterne fra Tårnby kommune.
- Vi har opdateret klubbens vedtægter og gjort dem mere tidssvarende, hvilket
igen er lig med at fjerne en opgave for nye bestyrelser

Efter denne indledning vil jeg kort komme ind på det sportslige, det økonomiske, det
praktiske og sidst men ikke mindst vil jeg rette en kæmpe tak til frivillige ledere og
bestyrelseskollegaer.
For så vidt angår det sportslige, så vil jeg blot bruge min taletid på at takke de 3
holdledere for hhv. +40, +50 og +60 – nemlig Anette Richs-Jensen, Poul Jørgensen og
Torben Thorsen. Jeg vil også meget gerne takke Birgit Zwergius for at tage endnu en
tørn med kampjubilæer. Det er ikke en triviel opgave så tusind tak Birgit. Thomas vil
dække seniorerne, og Tove dækker ungdommen.
Vi har fortsat styr på økonomien. Vores største udfordringer på såvel den korte som
mellemlange bane er antallet af ungdomsspillere, skolernes beslutninger om kortere
skoledage, forpagtningsafgift samt det kommunale tilskud. Det er nok ikke nogen
hemmelighed, at Tårnby kommune har besluttet at omlægge tilskuddene til
foreningslivet, hvilket formodentlig vil betyde, at NBK Amager står til at miste
omkring 30.000 kr. om året i tilskud. Dette vil påvirke vores økonomi allerede i 2020.
Imidlertid vil Tårnby kommune i 2020 oprette en pulje på 550.000 kr. der
forholdsmæssigt deles ud til de foreninger, der mister midler ved den nye ordning.
På nuværende tidspunkt har vi ikke viden om NBK Amagers andel af denne pulje.
Den nye ordning skal evalueres 1. januar 2021. Imidlertid vil vi fra bestyrelsens side
udvise rettidig omhu og tage højde for det reducerede tilskud ifm. budgetlægningen
2020.
Jeg vil afslutte den økonomiske del med at opsummere på vores kontingentbetaling
ifm. en fast ugentlig banetime, da vi år efter år oplever det, som jeg vil beskrive som
manglende ansvarlighed og respekt overfor især klubbens kasserer. Igen i år dukker
der meget sene tilbagemeldinger op om, at et medlem på en bane alligevel ikke
spiller i sæsonen, og så skal Inga og undertegnede nærmest vride information ud af
de tilbageværende medlemmer/spillere på banen, om de fortsætter med en ny
makker, eller om de vil dele det manglende kontingent mellem sig og spille med
skiftende makkere. For at gøre en lang historie kort – klubben forventer at få 3.200
kr. i indtægt per bane per sæson, uanset om der er 1 på banen eller 5.
Så kommer vi til lidt praktiske forhold. Ligesom det er blevet nævnt på tidligere
generalforsamlinger kan jeg sige, at vi har styr på børneattester, banetildeling i den

kommende sæson, indrapporteringer til kommunen, DGI, det centrale forenings
register (CFR) etc.
For så vidt angår cafeteriaet kan jeg kun sige, at Tårnby kommune fortsat arbejder
på at sende forpagtningen i udbud medio maj, hvilket betyder, at vi i bedste fald kan
forvente at have ny forpagter på plads ultimo 2019.
En enig bestyrelse i NBK Amager har besluttet at give en fuldmagt til den
brugerbestyrelse, der konstituerer sig og som dermed vil optræde som ”daglig
kontakt til den kommende forpagter”. Kenneth Brandt valgte at stoppe per 1. marts,
hvilket bl.a. har betydning for salg af fjerbolde til klubbens medlemmer. Vi arbejder
på at finde en løsning på boldsalget, ligesom vi arbejder på at finde en ordning på
drikkevarer ifm. afvikling af holdkampe såvel som stævner.
Afslutningsvis skal der sendes en stor tak til en række personer. Bestyrelsen har i år
bestået af 6 personer: Inga, Tove, Thomas og ikke mindst de 2 nye nemlig Laura og
Kasandra og undertegnede. I år stopper Tove, og fra min side skal der lyde en meget
stor tak for alle de år, hvor Tove har gjort en kæmpe forskel for såvel udvalget,
forældrene og ikke mindst en masse børn. Imidlertid er jeg sikker på, at hende, der
overtager posten i ungdomsudvalget har haft en rigtig god læremester, så derfor ser
jeg fortrøstningsfuldt på fremtiden med Laura ved roret.
Lederfest afholdes i år den 26. april 2019, hvor alle frivillige ledere, som tak for
indsatsen, er inviteret til laser lerdueskydning og efterfølgende spisning i Dragør
Golfklub.
Til sidst skal der lyde en stor tak til alle frivillige medlemmer i forskellige udvalg samt
til frivillige, som gør en stor indsats for at løse praktiske opgaver i NBK Amager
Også en rigtig stor tak til mine bestyrelseskollegaer for en gigantisk indsats i årets
løb, og fordi I bærer over med min hersen rundt med jer.
Hermed vil jeg overlade min første beretning til generalforsamlingen til fri debat.
9. april 2019
Torben Dill, formand NBK Amager

