
Referat 2020-02-03 bestyrelse møde KBK 
 
Tilstede Cedric, Emil, Gustav, Ole, Maiken og Per 
   
Afbud: Pia 
  
Forslag til agenda: 
  

1. Orientering 
 

A:      Siden sidst – alle: 
 

God stemning på alle hold, stor ros om vores nye look, både fra medlemmer og gæster. 
 
Maiken og Pia har været på KBH rådhus, hvor der var 40 klubber repræsenteret, Vi skal 
være opmærksom på alt melde fra i ferie, så kommunen kan leje baner ud. Politisk 
budskab hver bydel skal ikke nødvendigt tilbyde alle sportsgrene, så f.eks. ketcher sport 
kan være i en anden bydel (Lars Weis) han har dialoger om de store partnere vedr. dette. 
Kirsten søger at få en snak med ham. Der var store forventninger til BC37 grundet store 
økonomiske støtte til denne klub. 
 
Der blev nævnt FN verdensmål som vi også går efter. 
 

B:      Orientering til bestyrelsen generelt – Kirsten 
 

Der mangler en kasserer og Kirsten vil meget gerne have en mere ind i bestyrelsen med 
talforsåelse. Der er behov for, at governance forbedres i form af, at der kommer en ind, 
der kan være ekstra øjne på udbetalinger, bilag mm. Jan Obstrup er blevet spurgt, han er 
ved at undersøge om han må for sit arbejde, hvis han må dette stiller han op til valg. 
 
 

C:       Medlemmer og kontor – Kirsten : 
 

Forsat god søgning,  
 
Der er meget fokus på at medlemmer bliver krydset af, APP skal opdateres så man se 
om folk har betalt. Kirsten laver en forespørgsel om dette.  
 
Folk der ikke har gæste kort, skal have automatisk en regning på et gæstekort – Anton 
klarer dette. 
 
Kontakt mail, Anton er fint med. 
 

D:      Fra sportsligt team: 
 
Intern punkt behandlet 
 

 
Peter kom på besøg: 

 
Peter Gade: overordnet set er Peter kommet meget ind i alle tingene og er positiv på de skridt der 
tages.  
 



Alle skal arbejde langsigtet, der er områder hvor tingene skal være endnu bedre som skal være 
bedre til næste sæson. Der sker rigtige mange positive ting, der skal laves en kultur hvor 
standarden bliver endnu hårdere.  
 
Der blevet penge til Spaniens turen, det var en blandet sammensætning, Peter var meget tilfreds 
med denne lejr, der blevet taget nogle gode snakke efter træningen som alle lærte en del af. 
Peter var rigtig glad for KBK’s spillers indsats på lejren.  
Der har været lidt småskader efter lejren som også har været forventet, der kan evt. være muligt 
senere at der bliver en ren KBK lejr til Spanien. 
 
Der er fokus på at lavet et set up, på at børn fra 8-9 til at træne mere så vi selv laver spillere der 
kommer op på et højere niveau. 
 
Standarden skal være højere for de unge så de er vant til træne bedre og mere. 
Klubben skal vise at vi leder efter talenter, der skal huskes at hvis vi egne spiller som træner går det 
udover dem som spiller, så der skal kigges ud af klubben for at finde flere trænere. 
 
Nuværende træner er i gang i positiv udvikling, der kan mærkes på alle holdene.  

 
Peter vil gerne komme forbi sidst på sæsonen og give en time på diverse hold. 
 
Attitude generelt er blevet hævet til træning og holdkamp både på hjemme og ude bane. 
 
Sune’s input: 
 

  
• Fortsat arbejder vi med følgende områder: 

o Forbedre træningen for U7-9-11. Stille og roligt gør vi træningen mere seriøs og det 
bliver taget godt imod. 

o Prøve at få flere af de små ud til turneringer - vi afholdt øveturnering for 6-9 årige i 
fredags. Denne var ok besøgt og jeg afholdt et kort forældremøde for de fremmødte 
forældre, der virkede meget interesserede og engagerede. Flere kunne være mulige 
kommende USU medlemmer. 

o Forbedre træneres niveau - vi afholder på fredag anden interne trænerworkshop. 
Umiddelbart virker det meget positivt, og der er tid til at tage fat om de enkelte 
træneres usikkerheder. Samtidig arbejder jeg fortsat med at få trænerne på passende 
kurser. 

• Vi er nu i gang med at planlægge tiltag til næste sæson, som kan forbedre træningernes niveau 
og KBKs profil udadtil yderligere. Dette vil vi gerne fremlægge i fællesskab med Peter. 

• Jeg er også ved at danne et overblik over trænersituationen til næste sæson 
Tirsdag er desværre stadig ikke besat med en fast træner - jeg arbejder hårdt på det. 
Skriver til nye emner hver uge, men endnu uden held. Maiken har givet feedback til dette, 
Marlin og Sofie er træner om tirsdag, og de er for unge til at have træningen indtil der findes 
ny træner og de er for unge til dette, Sune mangler at svare på dette. 

• Generelt er der en meget positiv stemning i træner og spillertruppen. Vi oplever løbende 
spillertilgang og generelt godt fokus på træningerne. 

 
  
 
E:     Orientering fra BU – Per 
 
Der blevet snakket en del om 4 holdet vedr. – og samkøring med spillere fra FT2. Dette 
tages op med trænere og holdledere og vendes på næste BU møde.  
 



Der er for mange fredag/søndag. Der er også spillere som bruger gæstekort noget tilfældigt. 
Tanke : der kan evt. laves et sent mandagshold i det nye år. 
 
F:        Orientering fra EU – Cedric 
 
1-2 hold det går godt, der knokles på det nye år om træner og spiller hvilke et set up der 
skal være. 
 
Anden holdet skal der også være træner til i det nye år. 
 
Knudi han synes det virker godt at arbejde med alle, der holdes fokus på diverse hold på 
om de skal rykkes op. 
 
Der er høj kvalitet på alle træning. Bund nedniveauet er for lavt ved sygdom af top spiller. 
 
 
G:      Orientering fra USU – Emil 
 
DMU der er konkurrence mod Højbjerg om vi skal igen være de fleste, spiller med på tur, 
der 63 pt, der har forhånds tilmeldt sig. Vi skal over 78 som var sidste år ikke mindst skal 
Højbjerg slås. 
Den skal sælges alle steder. 
Delte holdkampene med andre klubber har givet nye medlemmer. 
 
61 spiller denne lørdag u11-13A. turnering, Susan er i køkkenet. Emil, Maiken, Lise og 
Maria er i hallen til den turnering. 
 
Hold turnering, der er cirka 3-4 hold der kommer med til DM for hold. 
 
Lundehus ligger lidt død pt, grundet skole ikke har overskud til at følge op på forældre om 
deres børn vil deltage i dette. 
 
Der er rigtige mange medlemmer, der er udfordringer til at finde træner til alle disse 
medlemmer. 
 
H:      Orientering vedr. boldforbrug 2019 / Gustav 
 
Er steget meget markant 
Kirsten har lavet oversigter ift hold/forbrug mm. Gustav fremfinder div. Sedler om forbruget 
på boldene i denne uge. 
 
I:        Orientering vedr. omkostninger til gl. Gulv i herreomkl. + regning til VVS / Ole 
 
Terrazzo, Københavns Terrazzo har stævnet os, for noget de ikke har lavet. Beslutning skal 
vi betaling eller ej. Sagen lukkes ved at betale 9200kr.  
 
Rør der er blevet skiftet, tilskud fra forsikring 14000kr. kontra 52000kr, som bliktud have 
sagt ikke var ikke var noget særligt, som er udover hvad der har været regnet med, denne 
regning betales. 
 
J:    Orientering om status med Team Cph / sponsorater – Kirsten 
 
Team Copenhagen vil gerne give 190000kr. plus 50000kr. til støtte af en sponsor sælger, 
der har de fundet en nystartet selvstændig, der gerne ville prøve dette inkl. faktuel hjælp til 
at skaffe sponsorer til os. Hun skal vende tilbage ved at løse opgaven for os.  



 
2.      Til beslutning 

 
A:      Økonomi – Kirsten gennemgår foreløbigt regnskab for 2019  
 
Kirsten har haft møde revisor, hvor bilag og spørgsmål er gennemgået. Revisor har været 
syg og er pt på ferie men har sagt OK til at der forventeligt ikke kommer ændringer ift det 
som Kirsten har fremlagt. 
 
Resultat er godt med baggrund i lavere administrationsudgifter og besparelser i EU og USU. 
– men vi skal finde penge til næste sæson (og sponsorer) 
 
Der skal følges op på vedr. boldene skal tages fra fugt skab til alle holdkampe og 
turneringer. 
 
B:      Budget for 2020 – første udkast 
 
Budgetudkast blev fremlagt af Kirsten  
 
Bestyrelsen gennemgik mulige ændringer ift indtjening og omkostningsreduktion – nyt 
budget blev godkendt – forslag skal nu behandles i udvalg. 
 
 
B:    Status og videre proces for udbud af bold/tøjaftale 2020-22 
 
Cedric og Kirsten har haft møder med diverse leverandører. Kirsten fremlagde oversigtsark 
ift hvad vi får / pris / bestingelser 
 
Fordele/ulemper/muligeheder ved de forskellige udbydere diskuteres. 
 
Det besluttes at gå videre med Yonex såfremt de forskellige ting, vi vil have ændret bliver 
godkendt af Yonex.  
 
C:       Forespørgsler (bl.a udlejning af cafe/ungerum)  
 
Det besluttedes, at både cafe hhv. ungerum kunne udlejes for kr. 5.000 for 24 timer til 
medlemmer af KBK. For ikke medlemmer sættes prisen til 8.000 kr.  
 
– og med krav om, at vi kan sige god for både lejere og formål ift begge kategorier.. 
 
D:    Proces for og indkaldelse til GF 28.4.2020  – hvornår gør vi hvad? 
 
Der indkaldes snarest jfr. vedtægterne = hjemmeside og opslag på tavle i hallen. 
Da der ligeledes vil komme ændringer i boldpenge og gæstekort overvejes email udsendt til 
alle medlemmer. 
 

3.      Evt.  
 
Ingen bemærkninger 
 

Næste møde : 30. marts. Kl. 17.00  
 

 


