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KBK og  FNs VERDENSMÅL 

…EN DEL AF EN STØRRE VERDEN…  
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KBK og FNs verdensmål: 
 
FNs verdensmål er dybt relevante for alle verdensborgere – og dermed også for alle medlemmer og 
fællesskabet i KBK …også selvom vi har base i privilegerede Danmark. Vores overordnede holdning er, at vi 
alle skal tage aktivt ansvar for og vare på den verden, vi er en del af. Som forening ønsker vi, at vores 
fællesskab og vores medlemmer også i den større sammenhæng er rollemodeller, der bidrager til en bedre 
verden allerede fra i dag.  
 
Der skal knyttes handling og konkrete tiltag op på disse ord. Vi har i den forbindelse gennemgået de 
relevante verdensmål …  
 
…Vi tør godt give vores 
fortolkning af, hvad vi 
tænker og gør for at 
hjælpe med til at 
fremme de utrolig 
vigtige mål, som taler 
direkte ind vi vores 
værdier. 
 
Vi vil gerne invitere dig 
indenfor i vores 
tankegang og 
handlinger  
 
 

Verdensmål 1: 
 

Direkte økonomisk fattigdom har vi heldigvis ikke så meget af her i København og slet 
ikke i vores nære miljø. Men i KBK vil vi gerne bidrage til øget rigdom i form af et 
utrolig stærkt fællesskab og tætte personlige venskaber opbygget gennem mange år af 
gode medlemmer i alle aldre. Vi spænder et net af værdier omkring respekt, fællesskab 
og glæde ud under alle vores medlemmer – og er dermed med til at give ung som 
ældre større rigdom i deres liv. 
 

Verdensmål 3: 
 

ER KBKs DNA…  - Træning, udfordringer, udvikling, glæde og fællesskab samlet i et!  
 
Vi har øje for og arbejder med både den enkelte og fællesskabet – og vi er 
opmærksomme.  Vi tør have en holdning til og har respekt for sundhed og kost, 
balancer i livet – og vi har en målsætning om at tage ansvar for at guide og vejlede især 
vores unge mennesker.  
 

Vi har tydelige og klare rammer for alle - og en base af dygtige trænere, der alle har ledere som 
sparringspartnere, hvis der skulle opstå situationer, som kræver ekstra øjne. 
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Verdensmål 4: 
 

Kvalitets(ud)dannelse forholder vi os til… I KBK tror vi på og oplever vi, at klubbens 
uddannelsesmetoder og værdier spiller en vigtig rolle i, at alle vores medlemmer  - især 
i de unge år - får en god ballast og tryghed i deres hverdag.  
 
Vi er klar over, at vi har at gøre med unge mennesker, der gerne vil udvikle sig i den 
sportslige verden. De skal også finde motivation for og ro i forhold til at udvikle sig i den 
verden, som er uden for sporten. Vi vil gerne udvikle og sikre, at de to verdener spiller 

sammen – og understøtter hinanden – og at det enkelte unge menneske føler sig værdsat og 
betydningsfuldt i begge verdener. 
 
Vi har øje for, at vores medlemmer ikke kun kræver – men også giver til det miljø, som de er en del af – 
hver med deres forudsætninger og kompetencer.  
 
Vi tror på, at vi således kan være med til at forme nutidens og fremtidens medborgere og medarbejdere – 
og skabe livsduelige unge mennesker, der både tør og kan bidrage til samfundet og fællesskaber, som de 
kommer til at indgå i. 
 

Verdensmål 5 og 10: 
 
 …er en selvfølgelighed i KBK – men det kommer ikke af sig selv… 
 
I KBK er alle lige – piger og drenge, unge og ældre, talentfulde og 
dem, som blot vil hygge…  
 
Men vi forholder os til, at der er automatismer og grundantagelser i 
samfundet, som der skal arbejdes med hele tiden - og også i vores 

sportskultur... Ikke alle steder er ligestilling og lighed en naturlig del af hverdagen… 
 
Vi arbejder med at give plads til mange forskellige typer af rollemodeller for både spillere og trænere. Vi tør 
stille spørgsmålstegn ved og krav til at udfordre grundantagelser og gamle mønstre. 
 
 

Verdensmål 6, 7 og 12: 
 

 
 
 
 
 
 
 

I KBK passer vi på – og har respekt for vores ressourcer. Vi smider pantflasker og affald de rigtige steder 
hen. Vi sender vores glemte tøj til genbrug – og vi låner/giver hinanden gammelt tøj/sko mm i stedet for at 
smide det ud. Vi slukker lys og varme, som vi ikke har brug for – og vi hjælper hinanden med at passe på 
fællesskabets ting.  
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Vi forsøger at sikre, at intentioner stemmer med vores handlinger – og bliver en naturlig del af vores 
medlemmers dagligdag. Hver gang vi bygger om eller ændrer noget, forsøger vi at sikre, at vores indretning 
understøtter den ønskede adfærd. 
 

Verdensmål 8: 
 

I KBK har alle, der får løn, ansættelseskontrakter – og betaler den skat, som er en del af 
fællesskabets og samfundskontraktens forudsætninger. 
 
Vi sætter en stor ære i at have orden i penalhuset – og hylder transparens og åbenhed. 
 
 
 

Verdensmål 11: 
 

Mange tænker med rette, at Østerbro, hvor de fleste af vores medlemmer bor, er en 
meget privilegeret del af København og Danmark. Men alle steder har sine egne 
bagsider af medaljen. I KBK vil vi gerne hjælpe med til at skabe et lille eco-system af 
fællesskab for vores mange børn, unge, voksne og ældre, leverandører, sponsorer – 
samt alle vores handlende og erhvervsdrivende i lokalområdet. 
 
 

Verdensmål 17: 
 

Her håber vi, at du kommer ind som en vigtig større eller mindre sponsor 
i KBK…. Hvis vi skal have mulighed for at gøre alt det, som vi gerne vil, har 
vi meget brug for din hjælp.  
 
Vi har et katalog af muligheder og dermed mange niveauer af involvering 
i KBK. Der er mulighed for at bidrage med mindre beløb – men vi kunne 
også godt tænke os at få nye langsigtede hovedsponsorer, der deler 
vores visioner, værdier og ambitioner om at genopbygge KBK som et 
flagskib inden for dansk badminton – og samtidig skabe hele mennesker 
gennem hele processen.  
 

Vi glæder os til at tale med dig om, hvordan vi sammen kan bidrage til KBKs fortsatte arbejde og udvikling 
til gavn og glæde for rigtig mange individuelle medlemmer og samfundet som helhed. 
 
 

………………………………… 
 
 
Hvis du vil høre mere, så kontakt os endelig på kontakt@kbknet.dk 
 
KBK d. 1. juni 2020 
Bestyrelse, Udvalg og Sportslige Team 
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