
Bestyrelsesmøde KBK den 9. august 2017 

Deltagere: Amalie (AØ), Kirsten (KH), Carsten (CR), Claus (CT), Lars (LB), Ole (OB), Majken (MHR) 
Afbud: Cedric (CK), Henrik (HR) 
Referent: Majken (MHR) 
 

Gennemgang af mønsterklubanalyse v. Henning SportHouse 

- Udviklingsplan, styringsværktøj for bestyrelsen 

o Delstrategier på udvalgsniveau  

o Organisationsplan 

- Overbliksbillede gennemgået – scorer på diverse områder i klubben. Hvor langt er vi fra at være en 

mønsterklub. Delt op på to områder hhv. indsats og resultater. Godt overblik for evt. nye 

bestyrelsesmedlemmer. Ligger på en nogenlunde gennemsnitlig score i forhold til andre klubber og 

generelt i foreningslivet.  

- Udviklingsplan – overordnet strategi (KLUB udviklingsplan og ikke kun én gruppe) 

o Temaer: økonomi, organisation, faciliteter, klubkultur 

o Vision: En klub for alle hele livet, hvor alle bidrager 

o Arbejde med målsætninger og ikke blot handlinger 

o Hvert år kigge på udviklingsplanen og prioritere temaerne i fællesskab 

o Kommunikere ud til alle medlemmer om, hvad vi gerne vil opnå 

- Politik og strategier 

o Skabelon for udvikling af en politik (se plan) 

o Strategi – skabelon gennemgået, resulterer i en handlingsplan, som det sportslige udvalg 

skal administrere, udføre og give løbende status på til bestyrelsen  

- 5 anbefalinger 

o Afklare snitfalderne i sportsligt udvalg – kompetencemæssig sammensætning 

o Prioritering af økonomi 

o Fælles ansvar for udviklingsplanen i bestyrelsen 

o Trænerudd./kompetenceudvikling som strategisk indsatsområde 

o Gå ud i verden – se hvad der foregår i både badminton og andre idrætter 

Planen er baseret på handlinger besluttet af tidligere bestyrelse og handlinger, der skulle foretages i sidste 

sæson. Her er udfordringen, at vi får revideret disse handlinger, så vi kan komme videre i udviklingsplanen 

(Amalie). Vigtigt at vi til en start er enige om retningen – beskrevet yderst til højre i overbliksbilledet. Den 

blev gennemgået overordnet på det sidste bestyrelsesmødet, men har ikke fået hænderne ned i 

handlingerne endnu.  

- Gennemgang af politik for ungdom elite 

- Gennemgang af politik for talenter 

- Talent og elitestrategi gennemgået med overordnet handlingsplan.  

o Status en gang pr. kvartal (anbefaling fra Henning) 

o På udvalgsmøder gennemgå de næste handlinger og sætte ressourcer/ansvarlig på – 

opdater deadlines mv 

o Henning opdaterer deadlines i den eksisterende handlingsplan/strategi sammen med 

bestyrelse.     



Punkt Beskrivelse Beslutning Deadline 

1. Økonomi (herunder 
indtægter for 
kommende sæson) - 
Kirsten og Carsten 
 

Majken sender rykkere til seniorspillere – 
inddeling af hold/overblik over spillere 
Separat mail til de medlemmer, der er 
registreret med forkert kontingent 

Udsende rykker til 
seniorspillere 
Indiv. Kontakt til 
enkelte medlemmer 

10/8-17 
(MHR) 

Majken finder eksempler på varierende 
kontingentstrukturer, fx koneklub m.fl. 
Kommunikation omkring kontingenter og 
opkrævninger. Sender videre til udvalg, når 
vi finder eksemplerne. 

Tjekke og finde 
eksempler på 
varierende 
kontingentstrukturer.  

Efterår 
(MHR) 

 Sletter rykkere og 
udmelder passive 
medlemmer, der ikke 
har betalt trods flere 
rykkere 

KH 

Forventet ift. tilskud 225 unge under 12 år 
og vi har pt 170. Koster i aktivitetstilbud og i 
fordelingsnøglen ang. driftstilskud 

Rekruttere flere unge KH og MHR 

Firma idræt er under budget – enten er 
budget for højt eller rekruttering for lav. 
Mærsk og pensionistidræt hører under 
firmaidræt. Alle der spiller via firmaidræt, får 
ikke indflydelse på FOS tilskuddet, så de er 
attraktive.  

Der kigges på 
pensionistidræt og 
deres pris for leje af 
banerne. 

 

Overblik over udlejede baner – få det synligt 
via vores IT platforme 

Kirsten sender en 
oversigt til Majken. IT-
udvalget kigger på en 
smart løsning 

Hurtigst, 
KH 

   

Spillerlicens 350 pr. mand. Klubben betaler 
licens for holdspillere. 

Claus CT 
 

Wannasportaftale. De får 10% af udlejning. 
Wannasport ønsker at få et fast beløb på 
2000,- 

Kirsten indgår aftale 
med Wannasport på 
10% 

KH 

Salg af bolde. Der er flere, der køber kontant, 
hvilket er administrativ besværligt og udgør 
også en risiko, at der ligger en 
kontantbeholdning på kontoret 

Udmelder at vi kun 
modtager mobilepay 

MHR 

 Gennemgår vilkår med Nets, da der er flere 
omkostninger forbundet hertil 

Majken kigger på 
dette i løbet af 
efteråret 

MHR 

 Igangværende sager ifbm. tidligere 
ansættelseskontrakter. Der søges en 
afslutning på sagerne hurtigst muligt og 
indenfor lovens rammer.  

Claus er pt i dialog 
med de enkelte ifbm. 
afslutning af sagerne.  

CT 

Fugtskab – boldskab Vi tilbyder 5000 for det beskadigede 
boldskab 

Claus tager kontakt til 
fragtfirmaet 

CT 

Skadedyrsbekæmpelse Undersøger hvilken leverandør, vi bruger, da 
der er lovkrav om dette.  

Ole? OB 



Administration af 
bolde 

Lade bolde i fugtskab ligge i tre uger. I 
perioden skal de tage i de gamle skabe. USU 
har nøgler til de gamle skabe. BU har også. 
Det er kun EU, der mangler et midlertidigt 
boldskab. 

Majken finder en 
løsning, når boldene 
kommer i fugtskab.  

MHR 

Udsende rykkere  Majken og Kirsten 20. august 

Regnskaber og 
økonomi – bogføring 
og afstemninger. 

Kirsten vil på lige fod med fx trænere fra d.d. 
have et mindre honorar for den økonomiske 
opgaver, der ligger i fx bogholderi mv. 
Honorar for de næste 6 måneder indtil 
Majken kan overtage opgaven.  

Carsten laver et 
kontraktudkast til 
Kirsten med et 
honorar og tilknyttede 
betingelser.   

Hurtigst, 
CR 

Forsikring Fortsætter med TRYG og siger nej tak til 
gjensidige 

Kirsten KH 

    

2. Status fra Majken - 
kontor, café og 
rengøring, fælles 
arbejdsdag 
 

En eksisterende konto til brug for cafedrift – 
10.000 bliver sat ind og trukket mod bilag.  

Carsten kontakter 
banken vedr. konto og 
oprettelse af 
mastercard. Majken 
sender ID oplysninger  

CR 

Prioritering af 
arbejdsopgaver 
Majken 

Majken skal prioritere administration og 
nedprioritere cafe, så længe der er pres på 
administrationen.  

 MHR 

 Adgang til konti og oprettelse af kontokort. 
Majken har indtil videre selv lagt ud for 
indkøb.  

Majken skriver en mail 
til Carsten og Kirsten. 
Mastercard-konto skal 
være under cafe. 
Oprettelse af 
mastercard. Se konto.  

10/8-17 

 Filmoptagelse 18/8. Vi lejer ungerummet ud 
til Cosmofilm, der i øjeblikket er  i gang med 
at optage en krimi tv serie på TV 2. De 
betaler 5000,-  

Majken MHR 

 Amalie, Kirsten og Majken arrangerer et 
møde i næste uge, hvor vi gennemgår 
opgaver og prioriteringer 

Amalie og Majken Snarest 

 Majken instrueres i adgangskort Lars Hurtigst  

    

5. Status fra EU - 
Claus  
 

God stemning og feedback på træningen. 
Nye impulser og liv.  
EU kører rimeligt, men forsøger at få et par 
mere med i udvalget.  

  

 Træningstider skal afklares med Allan og 
Claus – inddeling af spillere sker lige nu 

Allan og Claus  

Retningslinjer for 
gæstespillere 

Der er mange, der tager venner med i hallen 
og det er vigtigt, at vi får klare retningslinjer 
for, hvornår det er tilladt og hvornår der skal 
betales for bane. Vi skal stoppe for misbrug 
af faciliteterne, der ikke bidrager til 
fællesskabet 

Majken laver et 
forslag til et skriv. 

MHR 



Evt. betale 50,- for at bruge en bane med et 
medlem. Gæstespillere er velkomne på 
fællestræninger iflg. aftale med trænerne.  
 

Særaftaler med 
seniorspillere 

EU og bestyrelsen fastholder principper for 
hvornår, der indgås særaftaler med 
seniorspillere.  

Claus tager fat i de 
seniorspillere, der er 
berørte af dette.  

Snarest, CT 

Timepris for trænere Under 16 år får 55 
Over 16: 70 
18-23: 125 
Over 23: 150 
Eneansvar for time: 90 
Afhængig af kompetence 

  

Bolde til enkeltspillere Enkelte af spillerne må gerne få bolde, når 
de selvtræner. Dette gælder kun 1. og 2. 
holdsspillere.  

  

    

3. Status fra BU - Lars 
og Ole 
 

Gode ideer i BU, nogle aktiviteter, der kan 
generere lidt økonomi. God stemning.  
Badmintonfitness via DGI 
Voksenfjer 
Sæsonkalender over events/aktiviteter 
koordineres med Majken og øvrige 
aktiviteter i hallen. 
Træningen starter onsdag i næste uge. 
Majken har modtaget aktivitetsplan fra Arne.  

BU indkalder Amalie 
og Majken til næste 
BU møde.  
 
 
Majken koordinerer 
aktiviteter med 
spillerne på 
træningerne.  

LB 
 
 
 
 
 
 
 
MHR/LB 

    

4. Status fra USU - 
Kirsten 
 

Generelt god stemning i hele 
ungdomsafdelingen. God opstart på alle 
træninger. 
 
Flere af de helt unge spillers forældre har 
desværre meldt sig ud af USU. De har ingen 
indflydelse, det har været en hård tid og alle 
har travlt med mindre børn. Cedric ønsker 
stadig at tage sig af holdkampe.  
Lise, Majken og Mette bliver. Vi mangler 
nogle af de unge børns forældre.  
 
USU har ikke sportslig indflydelse mere, da 
denne opgave nu ligger hos Allan. USU er 
derfor nu primært et socialt udvalg, der laver 
aktiviteter og rekrutterer nye medlemmer.  
 
Kirsten ønsker at overdrage opgaven som 
USU formand, da det er tid at skifte ud på 
posten for at få nye øjne ind og ikke mindst 
øjne, der er i direkte kontakt med de yngre 
børn.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Knudi og øvrige trænere kan evt. give en 
hånd med at rekruttere nye forældre, når de 
møder dem i hallen og snakker med 
spillerne.  
USU har et årshjul og beskrivelser til 
opgaverne – så det er relativt ”enkelt” at 
overtage formandskabet. 
 
Kirsten vil stadig gerne tage sig af Team 
Copenhagen, hjælpe Allan og Knudi, løse 
opgaver i bestyrelsen m.m – og vil også 
meget gerne fortsat hjælpe i USU. 
 
Evt officiel udmelding om, at Kirsten 
varetager en anden funktion ift. 
Ungdomsarbejdet fra fx 1 september skal 
udarbejdes. 
 
 
Kirsten melder det ud til USU på næste 
Usumøde onsdag den 16. august.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Majken laver en 
kommunikationsplan 
sammen med Amalie 
omkring Kirstens ”nye 
rolle” 
 
USU melder noget ud 
til forældremøde 
d.23/8. Rekruttering 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MHR/AØ 
 
 
 
 
 
KH 
 
 
 
KH 

KMU Kredsen vil gerne have, at vi afvikler for et 
beløb på 10.000 + alle bolde.  
Mangler frivillige til at afvikle turneringen. 
USU planlægger og lægger program. 
Evt. finde hjælpere i senior og bredde 
afdelingen. 

Kirsten vender tilbage 
og forhandler pris 
med Kredsen.  

KH 

 U15, U17/U19 Problemer med antal baner og frivillige til 
afvikling. Planlægning ligger i USU.  
Kirsten laver en masterplan ift. hjælpere, 
både kampudvikling samt cafearbejde, 
oprydning mv. 
 
Aflysning af baner – evt tilbyde spillere på de 
aflyste baner, at de kan komme søndag 
eftermiddag.  
 
Reserverede baner i Svanemøllehallen – de 
aflyses pga. høj leje.  

Claus finder præmier 
Lars, Mette, Amalie, 
Ole, 4 stk FT1-5 
spillere (Amalie 
rekrutterer) 
 
 
 
 
 
Majken aflyser 
banerne 

CT, AØ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/8-17, 
MHR 

    

6. Fastlæggelse af de 
resterende møder i 
sæsonen 

Dette punkt blev ikke nået pga. tidsnød. 
Amalie eftersender forslag til datoer 

 AØ 

7. Eventuelt    

Sponsorudvalg Amalie skriver en tekst ifbm oprettelse af et 
sponsorudvalg med Claus som 
kontaktperson 

Amalie og Claus AØ,CT  

 


