
Velkommen til generalforsamling. 

 

 

Jeg håber som sædvanlig på en god og konstruktiv aften til gavn for KBK. 

Vi går til dagsordenens punkt 1,  som er valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Finn Ravnborg til at varetage 

hvervet. 

Bestyrelsens beretning: 

Når man kigger på sæsonen er den forløbet bedre end forventet på det sportslige plan. 1 holdet rykkede 

uventet op i 1 division og de øvrige hold fastholdt deres positioner. Det skal også nævnes at 5 holdet 

rykkede op i Københavnsserien, så man kan vel næppe kun kalde det bredde mere. Så pt. ligger vi ganske 

godt til på seniorsiden. Også på ungdomssiden er det gået forrygende, hvor vi må konstatere at behovet for 

ekspansion er stadigt stigende og at vi har en virkelig velfungerende og attraktiv ungdomsafdeling. 

Samarbejdet med Team Copenhagen er stadig velfungerende og vi modtager også i år kr 125.000,- i støtte 

fra fra dem.Vi er i deres øjne at betragte som en mønsterklub mht klubudvikling og talentudvikling og bliver 

i forskellige sammenhænge brugt som referenceklub,og det synes jeg godt vi kan være stolte af. Det er 

selvfølgelig en position, som vi meget gerne skal fastholde. Det skal også nævnes at vi i DGI regi er blevet 

udnævnt til årets klub. Det var der næppe mange, der havde forestillet sig , da vi startede samarbejde op 

med dem. At ungdomssiden er så succesfyldt giver så desværre også en øget arbejdsbyrde. Den sportslige 

side bliver styret fortrinligt af Emil og hans team, men USU´s arbejdsbyrde bliver også øget, hvilket kan give 

rekrutteringsmæssige problemer, fordi de forskellige forældre kan have svært ved at overskue hvad en 

plads i USU kan betyde rent arbejdsmæssigt. Til gengæld stiller de meget gerne op til enkelt opgaver, så der 

arbejdes med en model, hvor USU måske reduceres men hvor man til gengæld trækker på diverse forældre 

til at løse arbejdsopgaverne ad hoc efterhånden som der bliver brug for dem.Også Københavns Kommune 

er opmærksomme på vores eksistens især efter vores gode forløb mht Kraftcenter KBK. Vi har forskellige 

projekter på bedding i kommunalt regi, som kan give vores klub yderligere et skub i den rigtige retning, 

men det er endnu for tidligt at sige noget konkret om projekterne, da de foreløbigt kun befinder sig i 

planlægningsfasen, og det kan ændre sig mange gange undervejs før noget ligger endeligt fastlagt.. 

Vores medlemstal fortsætter den positive udvikling og i år er det meningen at vores online booking skal 

søsættes den 1 maj. Vi har store forhåbninger til at det kan give en ekstra indtægter især i de måneder, 

hvor fællestræningerne ligger stille, men også på tidspunkter hvor hallen ikke bliver brugt så meget.  

Vores regnskab balancerer og ser fornuftigt ud, men vi kunne godt bruge nogle ekstra indtægter, så vi kan 

nå de sidste punkter i vores vedligeholdelsesplan, hvor især gulvet er det store hængeparti. Herrernes 

baderum og sauna er der allerede sat penge af til, så det skulle gerne blive ordnet meget snart.Vores 

infoskærm som jeg snakkede om allerede sidste år er også på trapperne. Når man ser på hallen generelt må 

man konstatere, at vi ikke kan komme i betragtning til kommunens klubhuspulje fordi vi efterhånden er 

nået i bund med vores vedligeholdelsesplan. Der er dog stadig plads til forbedringer, og vi kunne godt 

tænke os at lave et IT rum i det bagerste klublokale. Der er også planer for restauranten, hvor vi i første 

omgang vil starte med at renovere gulvpartiet. Også dette er der sat penge af til. Alle de forskellige 



projekter har som i lighed med de tidligere år Arne Jensen som tovholder, og bestyrelsen må endnu en 

gang takke dig for dit store arbejde med klubbens vedligeholdelse. 

Sponsormæssigt er der ingen forandringer i forhold til sidste år: Fugmann EL- anlæg, Spar Nord, 

mandagsbanerne, landtægen, Maratonsport og Spar Dame, som netop i sidste uge har doneret yderligere 

25.000,- som vi ikke havde budgetteret med. 

De sportslige resultater vil jeg ikke dykke ned i, men overlade  til de forskellige udvalgsformænd.Dog vil jeg 

blot konstatere at vi stadig formår at fastholde den gode stemning i klubben på alle planer, så både det 

sportslige og sociale bliver tilgodeset, så vi både kan fastholde de eksisterende medlemmer og trække nye 

til. 

Hjemmeside: Som det forhåbentligt er de fleste bekendt har vore hjemmeside fået nyt og synes jeg bedre 

design. Her har Lars Blæhr og Rasmus Otkjær ydet en meget stor indsats og den kører fortrinligt. En meget 

stor tak til dem begge.Det kunne dog være rart om man kunne lokke nogle til at komme med nogle flere 

indlæg på seniorsiden. Så det opfordrer jeg hermed til at man tænker over. 

Restaurant: Susan har også i år været et meget stort aktiv på førstesalen med engagement på alle fronter, 

og vi er meget glade for Susan og hendes måde at binde tingene sammen på, men desværre har hun måttet 

kaste håndklædet i ringen. Der er simpelthen for lav omsætning til at det kan løbe rundt, så restauranten er 

pt. vores smertensbarn. Vi synes, at det er en meget vigtig del af KBK, at have et samlingspunkt på 1 sal; så 

vigtig at vi mener at klubben om nødvendigt må ofre nogle penge for at opretholde en åben restaurant. På 

nuværende tidspunkt har Susan tilbudt at være til rådighed et par aftener om ugen, samt til alle større 

senior holdarrangementer. De øvrige tidspunkter skal vi så have dækket på anden vis. Amalie og en 

kokkeven har tilbudt deres assistance ved større arrangementer både i klubregi og hvis lokalerne lejes ud til 

andre begivenheder. Den endelige plan er ikke helt på plads endnu.Men igen som jeg har sagt alle årene: 

det er vigtigt at vi støtter op om restauranten for at fastholde det gode klubmiljø, benytte restauranten 

efter træning og ved andre lejligheder, og jeg kunne godt tænke mig at man i hele klubben måske tænkte 

lidt over, hvad man kan gøre for at lokke folk til og få benyttet 1 salen noget mere. 

Kontoret: Det kan ikke understreges nok, hvor vigtig Helle er som forretningsfører for klubben. Hun gør det 

på mange områder uendelig let at være bestyrelsesmedlem fordi hun sidder med fingeren på pulsen på alle 

de vigtige områder, som bestyrelsesmedlemmer tidligere skulle bruge rigtig meget tid på og ofte med rigtig 

dårligt resultat. Hun er god til at skaffe klubben ydelser til de rigtige priser, og har altid et godt øje til 

muligheden for at skaffe klubben ekstra indtægter. En klub af vores størrelse ville ikke hænge ordentligt 

sammen uden en kompetent person til trække i trådene som Helle gør. 

Hastpokal….Per Schrøder VU 

Fiduspokal…Niels Winther +60 

Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle de personer, som gør en indsats for KBK i løbet af året og også 

opfordre til måske at overveje en plads i et eller andet udvalg, så vi kan få spredt arbejdsbyrden så meget 

som muligt. Der kan ligge større udfordinger i fremtiden som kræver en stor arbejdsindsats, hvis tingene 

skal lykkes. Også en stor tak til de forskellige udvalg, som alle har udført et stort og vellykket stykke arbejde 

igen i år.  



En tak til resten af bestyrelsen, som har arbejdet godt sammen hele året.Der vil i år ske nogle udskiftninger 

på forskellige poster fordi private forhold gør, at nogle medlemmer har valgt at stoppe, men der er 

fuldgode erstatninger til rådighed, som gør at bestyrelsen også efter generalforsamlingen vil være særdeles 

kompetent. 

Søren Meinertz 

 


