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Bestyrelsesmøde 
 

Københavns Badminton Klub 
Bestyrelsen 
Krausesvej 12 
2100 København Ø 
 
Dato 10. October 2015 
 Dato: 22. september 2015 

  
Sted: Krausesvej 12 

 
  Indkaldt af: Arne Jensen 
  
Referat af: Morten Bøgebjerg 
 

 
Deltagere: Arne Jensen              AJE 

Kirsten Hede KHE 
Sung Jakobsen SJA 
Ole Johansen            OJO 
Morten Petersen   MOP  
Jakob Kyndesen -  JKY – deltog ikke i hele mødet 
Morten Bøgebjerg MBØ 
 

 
Afbud fra: Morten Brustad MBR 

 
 
Referent: Morten Bøgebjerg 
 
Dagsorden 
 

 Opfølgning fra sidste møde 
 Revideret budget og Estimat 2015 (Arne, Sung) 
 Morten Brustad’s møde med medlemmer 
 Status RSL kontrakt/tøjkontrakt 

 

 Status – alle udvalg (Morten P, Morten B, Kirsten, Ole) 
 

 Status – Økonomi  
 Proces for budget 2016 

 

 Status byggeri (Kirsten, Arne) 
 

 Nyt fra kontor (Morten B) 
 Administrative systemer, medlemsstatus, kontingent, nøgler 

 

 Talentprojekt - Sung 
 

 Evt. – bordet rundt 
 
 
 



Referat 

 

  

 

 
 

Punkt Beslutning / Beskrivelse Action Ansv. Deadline 

 
1. Opfølgning fra 

sidste møde 

 
Budget og estimat 2015 blev gennemgået. 
Vi holder budgettet for 2015 og forventer et negativt 
resultat på ca. 100.000 kr.  
  
I Morten Brustad’s fravær, fortalte Morten Bøgebjerg 
kort om Brustad’s møde med nogle medlemmer, som 
ikke var tilfreds med forløbet omkring flytning af 
udlejningsbanerne.  
 
Vi er kommet rigtigt godt i gang med RSL kontrakten. Tøj 
til EU og USU er blevet bestilt og leveret. Jakob danner 
sig et overblik over hvor mange ”voucher” kroner vi har 
tilbage, således at vi udnytter hele det kontraktmæssige 
beløb, så feks USU ikke skal betale for bestilte trøjer. 
Der er god dialog med RSL og de har sponseret præmier 
til vores U13/U17 turnering.  
Boldene lever op til den forventede kvalitet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Status alle 
udvalg. 

 
BU – Morten Brustad 
Intet – Morten deltog ikke 
 
USU – Kirsten Hede 
Der er god energi i USU og Kristoffer er kommet godt i 
gang. Der er stor tilfredshed med Kristoffer og børnene 
er glade for ham. Trænerkabalen er gået op. 
USU har mange opgaver og der skal arbejdes på at 
tilknytte ekstra kræfter/hænder. 
Vi afvikler U13/U17 turnering i weekenden. 
Vi arbejder på at etablere nogle skolesamarbejder og 
DGI arrangementer. 
 
Veteran – Ole Johansen 
Ole havde en rettelse til sidste referat. Klubben 
sponserer drikkevarer efter hver holdkamp – ikke mad. 
Ole nævnte også, at han det er uheldigt, at vi ikke kan 
stille fuldt hold til alle holdkampe i BU-regi og 
opfordrede til, at der bliver taget hånd om det. (Morten 
Brustad er blevet informeret)  
 
EU -Mortens fravær 
Morten kunne berette er der er god energi til træning på 
FT1-2. Spisning efter træning og holdkampe bidrager 
også til den gode stemning.   
Efter en lidt turbulent start ifm. opstilling af nogle af 
holdene, er der ved at falde ro på.  
Første holdet i 2. divisions skal kæmpe for ikke at undgå 
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Punkt Beslutning / Beskrivelse Action Ansv. Deadline 

nedrykning. Anden holdet er kommet godt fra start. 
Tredje holdet er kommet skidt fra start, men har også 
mødt de sværeste modstandere. Fjerde holdet er også 
kommet skidt fra start.  
 

 
3.  Status økonomi 

 
Se – punkt 1. Økonomi blev gennemgået der. 
 
Budgetproces starter ultimo oktober /primo november, 
hvor Morten sender materiale ud til alle afdelinger. 
Deadline for aflevering fra afdelinger er d. 16. november. 
Forretningsudvalg gennemgår input inden årets sidste 
bestyrelsesmøde d. 1. december, hvor budget 
forhåbentligt kan godkendes.  
 
 

 
 

  

 
4. Status byggeri 
 

 
Kirsten gennemgik status for byggeri. 

 Færdiggørelse er rykket til 15. november pga de 
arkitektmæssige udfordringer. 

 Der bliver brugt enorm meget tid på at holde 
styr på aftaler, økonomi, deadlines, osv. 

 God kvalitet i byggeriet. 

 De sidste ”huller” i hallen skæres i uge 42. 

 Aftale om ekstraarbejder er på plads 

 Rejsegilde afholdes i morgen (23. sep) 

 Betalingsplan bliver korrigeret, så det følger 
vores bevillinger fra kommunen. 

                                
 

 
 

 

5. Nyt fra kontor  Morten præsenteret forslag til nyt 
medlemssystem – ForeningLet. Et system der er 
mere enkelt, smart, økonomisk end vores 
nuværende systemer og samler 
medlemsregister, økonomi og 
indgangsregistrering. IT-udvalget har også set 
systemet og sagt god for det. Det blev besluttet 
at skiftet til det pr 1. januar 2016.  Arbejdet 
starter allerede nu,. 

 Vi skifter samtidig lønsystem til DanLøn 

 Stadigvæk masser af ind og udmeldelser i alle 
afdelinger.  

 Medlemsstatistik gennemgået – vi er på niveau 
med sidste år (samme tid).  

 Videoovervågning etableres i løbet af oktober. 

 Boldskabe fungerer fint – næsten ingen svind. 
Morten opfordrede til at sende navne på hvem 
der har nøgler. 
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Punkt Beslutning / Beskrivelse Action Ansv. Deadline 

 Lister udsendt til EU og BU trænere mhp. at 
sikre kontingent er opkrævet hele vejen rundt. 
Gæstekort bliver også gennemgået.  

 Boldpenge opkræves pr 1. oktober. 
 

6. Talent projekt  Sung gennemgik kort talentprojektet. Det har 
fået en god start, med individuelle samtaler og 
et træningsarrangement.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

7. bordet rundt Ole 

 Omklædningsrum er blevet forslået byttet 
rundt. Det bliver ikke til noget. Der arbejdes i 
stedet på at finde en løsning, hvor midter-
bænkene i herreomkædning flyttes lidt til 
venstre og bænke sættes op i højre side ved 
indgangen. 

 
Morten 

 Vi skal have kigget på TV pakker og afgifter ifm. 
det nye klubhus. Det er en meget dyr post pga 
store afgifter til Viasat og Canal Digital. Morten 
følger op. 

 
Arne 

 Vi er forpligtet til at have en uddannet dommer 
i klubben. Arne har forhørt sig blandt mulige 
emner, men der ingen som har sagt ja endnu. 
Det har økonomiske konsekvenser at vi ikke har 
en dommer – 2000 kr pr hjemmekamp runde. 

 

   

 Mødedatoer 2015 
Tirsdag d. 27. oktober kl. 17 
Tirsdag d. 1.december kl. 17 

   

  


