Bestyrelsesreferat den 11. oktober 2017
Deltagere: Amalie (AØ) Kirsten (KH), Claus (CT), Henrik (HR), Lars
(LB), Ole (OB), Cedric (CK)
Afbud: Carsten (CR)
Administration/Referent: Majken (MHR)

Punkt

Beskrivelse/beslutning

Ansvarlig

1. Økonomi Kirsten og
Carsten

Fremgang i både ungdoms- og seniorkontingenter. Der er
dog stadig nogle udeståender. Gennemgår listerne og ser,
hvem der evt. skal udmeldes, så de ikke optager pladser.
Onlinebooking fungerer godt og der kommer løbende
indtægter ind.
Der er deaktiveret adgangskort for de spillere, der
mangler at indbetale kontingent
Omsætning cafe – oprettet konti.
Der skal gerne hentes 104.000 inden nytår på sponsorater.
Henrik, Ole og Kirsten tager fat i hhv. Sportmaster og
Sparekassen Sjælland.
Sparekassen tilbyder vores medlemmer favorable renter
på andelsboliglån, hvilket mangler at blive promoveret til
medlemmerne. Dette gøres snarest med hjælp fra evt.
Peter Scheutz
BU skal komme med et forslag til boldpenge ifbm.
gæstekort.
Vi har kun betalt for ét seniorhold – vi er ikke blevet
opkrævet for de resterende. Afventer opkrævning
Turneringstilskud for seniorer bliver administreret på
samme måde som ungdom – dvs. man sender en
opgørelse pr. halvår over hvor mange turneringer, man
har deltaget i. Dette skal meldes ud til alle.
Fremover vil EU betale for madkassen/hyggekassen ved
holdkampe/senior 1-4
Boldadministration er ikke oppe og køre. Lars hjælper
med at få styr på det.
Vi har god likviditet pt, og der er derfor mulighed for at
gøre lidt ekstra for medlemmerne og klubben. Vi
overvejer hvornår renovering af halgulv og udluftning
ifbm. kondens i taget i hallen skal foretages, da det
begynder at være tiltrængt. Ole kontakter entreprenør, der
tidligere har lavet noget for os.

OB/LB

2. Status fra
Majken -

Det er vigtigt at finde et medlemsudtræk, der viser
præcist hvor mange ”rigtige” medlemmer, der er i
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klubben. Denne liste skal sorteres, så vi kan følge
medlemsudviklingen. Fast punkt på møderne fremover.
Majken har en omfattende arbejdsbeskrivelse og har brug
for hjælp til flere af opgaverne, da de hober sig op.
Udendørs- og indendørs vedligeholdelse bliver bl.a.
nedprioriteret og flere administrative opgaver udskydes i
længere tid.
Rengøring tager meget tid.
Andreas har tilbudt at ordne terrasserne ved ungerummet
i efterårsferien mod et lille beløb (opgaven er udført flot)
Der mangler at blive kørt haveaffald væk fra grunden –
der er brug for trailer til opgaven.

MHR

CK

Vi mangler bl.a. at informere og kommunikere
koncept/retningslinjer for cafe mv.
Da Majken har begyndende stresssymptomer, er det
aftalt, at Majken skal forsøge at holde sig indenfor
tidsrammen (37t/ugen). Dette kræver dog et stort
kompromis med løsning af opgaver, da alt ikke kan nås
og måske heller ikke udføres så grundigt som ønsket.
Der kommer dagligt mange henvendelser ang. nye og
eksisterende medlemmer, der resulterer i en hel del daglig
administration.
I forbindelse med historisk stor tilgang af nye spillere, er
det en vigtig opgave, at vi tager stilling til hvor mange
spillere vi kan tage ind på de enkelte hold - skal vi oprette
nye træninger eller ændre i nuværende setup?
Klubben lægger billet ind på evt. haltimer i den
nybyggede hal på Skolen på Strandboulevarden. Der skal
dog overvejes, om vi har ressourcerne til at brede klubben
mere ud i forhold til flere lokationer og flere hold.
Der foregår fordeling af haltimer til nytår i den
nybyggede hal på skolen, men det er nok mest realistisk,
at det først kan træde i kraft til sæsonstart 2018/2019.
Majken, Allan og Knudi arbejder på et overblik over
træninger/spillere ifbm. overvejelser om ekstratræninger i
den nye hal eller andre relevante ændringer.
Bestyrelsen vil gerne betale for hjælp til udendørs arbejde
og andet forefaldende arbejde efter aftale.
Ifbm. afholdelse af ferie, skal medlemmerne gøres ekstra
opmærksom på, at der skal ryddes op og gøres pænt, så
skidtet ikke hober sig op, mens Majken holder ferie.
Udvalgene sørger for at være OBS på dette og
videreformidle.

KH

MHR
(AS/KK)

Udvalg

Majken aftaler med Rengøringsfirma København, at de
kommer og gør rent mandag efter efterårsferien, så det
ikke bliver for presset at vende tilbage.
Pga. de mange opgaver, bliver bestyrelsen nødt til at
prioritere Majkens opgaver og har efter drøftelser med
Majken besluttet, at madlavning i cafeen skal sættes til et
minimum, og der dermed ikke er mulighed for at lave
mad i dagtimerne. Der er dog ønske om, at vi med tiden
og evt. i begrænset omfang kan lave toast og bagels.
Majken vil dog kun i meget begrænset omfang bemande
cafeen i hverdage, så det bliver med en
selvbetjeningsløsning eller frivillig bemanding.
Majken har lavet en lokal samarbejdsaftale med
Madmanden på Classensgade, der kan levere smørrebrød
mv. Majken orienterer medlemmerne og tilbyder at hente
mad udefra.
3. Status fra BU
og VU - Lars og
Ole

Flere breddehold er kommet i gang med holdturneringen.
Der vil blive indkaldt til BU møde i nær fremtid, hvor der
bl.a. skal drøftes løsning på evt. boldpenge på gæstekort
eller lign.
Veteran v. Ole: de fleste hold har allerede været i gang
med holdturneringen. De fleste hold er besat, men det er
stadig en kamp at finde folk nok til holdturneringen.
Ingen hold er dog trukket pt.
FT6 sørger selv for frokost ifbm. motionistturneringen

4. Status fra
USU - Kirsten

Der foregår flytning fra breddehold til boblehold og det
fungerer godt. Ungdomstrænerne arbejder sammen med
Allan om fokuspunkter, træningsindsats, hovedtræner og
øvrig struktur omkring spillerne.
Simone rejser, så der skal findes en træner til torsdag i
Øbrohuset – Knudi er på opgaven.
Vi har mistet nogle af vores ungdomsspillere til andre
klubber. Dette er ærgerligt og vi vil derfor arbejde på at
skabe en større bredde på de forskellige niveauer, så vi
stadig kan være attraktive for spillere på højt niveau.
Trænerne er meget opmærksomme på dette i udviklingen
af setup og træningstilbud til alle aldersgrupper.
KMU – der har været lidt forvirring omkring afviklingen
og betalingen for KMU. Vi ved endnu ikke, om det er
KBK, der skal afholde turneringen. Vi afventer afgørelse
fra Badminton København.

MHR

MHR

Der er kommet flere med i USU
(ungdomsspillerudvalget), hvilket er supergodt og dejligt.
Så er der flere hænder til at skabe nogle gode aktiviteter
og sociale rammer for alle vores ungdomsspillere.
5. Status fra EU
- Claus

1.holdet har været igennem 3 spillerunder pt. Vi er
nyoprykkere i 2. division og derfor spændende at se,
hvordan niveauet ligger. Det ser dog ud til, at vi er godt
med og har niveau til at spille med. Efter nederlag og et
par skader, formår holdet at rejse sig og fik bla.to point
mod Hvidovre i weekenden – langt bedre end forventet.
Alm. træning går fint. Der har været et par udmeldelser,
men generelt går det godt. Iflg. Amalie har der været
langt større fremmøde end der har været de sidste par
sæsoner.
Mangler lidt kulturbærere og nogen, der går foran, så vi
kan skabe en bedre social dimension. Der er god
stemning og kvaliteten på træningen er god. God
stemning mellem ungseniorer og ”de gamle”.
Feedback fra spillerne er god og ”træningen fungerer
meget bedre” pga. der nu står en træner bag banerne.
Claus mener også at rammen nu er sat og optimal.
EU (eliteudvalget) består af Anton og Maria. De har skabt
opmærksomhed omkring en julefrokost, hvor der nu er 5,
der har tilmeldt sig til planlægningen. Allan vil gerne
investere lidt i EU og få sat gang i nogle ting.

6.
Vedligeholdelse
splan - Ole

Det er vigtigt, at trænerne har fokus på alle fire hold, når
der laves opdateringer, status mv.

CT (AS)

Claus laver guidelines til kørselsgodtgørelse ifbm.
udekampe.

CT
(MHR)

Ole har talt med vores arkitekt/tovholder Baki omkring
udarbejdelse af vedligeholdelsesplan. Der er aftalt møde
OB
med en ingeniør, der vil gennemgå bygningerne og lave
et tilbud på udarbejdelse af vedligeholdelsesplan.
Klubben er dog villig til at betale for en professionel plan.
Vandskade skal udbedres af VVS – vi søger en VVS via
facebook. Den skal også meldes til forsikringen, så
følgeskadere evt. kan udbedres.

7.
Der er fundet holdledere til alle ungdomshold.
Udviklingsplan - Der er lavet strategier og sendt TC ansøgning.
kort status fra

MHR
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n

8. Evt.

Strategi for bredde senior – målet er et seniorbreddemiljø,
der udvikler den enkelte. Lars vil starte arbejdet op og
have en status til bestyrelsesmødet i december.
Majken og Ole udarbejder en liste med opgaver, der kan
udføres ifbm. en arbejdsdag.
Der skal laves en relancering af værdier og leveregler.
Dropbox er oprettet ifbm. bestyrelsesdokumenter
Der skal kigges på en evt. ny kontingentstruktur
Årshjul – bestyrelse, administration. Majken laver et
oplæg til årshjul til næste møde i december. Mulighed for
at sammenkøre opgaver i de forskellige afdelinger.
Nyt TV til ungerummet, da det gamle blev ødelagt ifbm.
filmoptagelser. De har dækket udgiften.
Team Copenhagen vil gerne lave en artikel om og med
KBK i forhold til en klub, der har udviklet sig og som står
for ordentlighed.
Næste bestyrelsesmøde er den 6/12-17
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