
Bestyrelsesmøde KBK – d. 18/6-2020 kl. 17.00 i KBK 

 
Referat – best. Møde KBK  - 18 juni 2020 

Siden sidst: 
1. GF – har dette givet anledning til noget ( - bordet rundt)  

– alt ok, snak om hvorvidt vi kunne have lagt det på et andet tidspunkt 
2. COVID og trælse måneder for KBK ( - bordet rundt) 

enkelte har spurgt om de skulle betale kontigent?  
En del af restancer af nogle der ikke har betalt – dem forfølger vi ikke hårdnakket, hvis der er tale 
om nyindmeldte medlemmer. 

3. Tanker omkring afslutning af sæson ( - bordet rundt) 
Mulighed for kæmpe fest til efteråret, når vi må være mange sammen igen. 

Til orientering: 
1. Opstarten efter COVID – sportsligt team 

God energi, god form, bedre end forventet 
 

2. Økonomi  - ikke mindst i lyset af COVID (Kirsten) 
Der er ikke noget overraskende i økonomien, langt de fleste har betalt, kun få restancer. Afgørende 
er hvor mange kommer igen 1. august. Vigtigt bliver det også at vi fik lønkompensation (alle har fået 
det). Vi må se på økonomien når vi når på den anden side af sommeren. 
 
 

3. Nærtstående parter – ( med relation til ledelsen) 
Orientering om hvem af nærtstående parter modtager betaling. Bestyrelsen var enige om at forhøje 
en enkelt lønning. Bestyrelsen er orienteret om hvad alle nærtståender parter modtager. Vigtigt at 
det er transparent. Det skal være synligt i regnskabet at der er nærtstående parter, der lønnes i 
KBK. Listen med nærtstående parter er i internt referat. 
 
 

4. Generelt nyt fra Sportschefen (input fra Peter) 
Vi har en glad sportschef. Vi kan informere om, at Yonex Akademiet kommer til klubben to dage om 
ugen og træner hos os om morgenen. Hver torsdag/hver fredag 2 1/2 time. Via denne aftale får KBK 
forhåbentlig bredere kontakt med flere spillere og kan tiltrække flere spillere. To fuldtidspladser er 
stillet til rådighed til KBK. 
 
 

5. Akademi – herunder flytning af 60+ hold (Ole) 
Ole har informeret  Yaou om, at 60+træningen fredag er flyttet til kl. 12.30 pga akademiet (kan 
starte kl. 12, hvis dette ønskes) 
 

6. Fra kontoret – input fra Anton og Kirsten 
Ikke noget nyt fra kontoret 
 
 

7. Ombygning – status praktik og økonomi mm (Kirsten) 
Der arbejdes i haven og på facaden. Det der udestår ift klubhuspuljen er at gøre hallen pæn på 
ydersiden og afskære folk fra at kunne komme op på trappen udenfor – og derudover istandsætte 
motionsrummet. 
 
 

8. Vedligehold ( Ole ) – herunder låge til Krauseparken og Brandanbefalinger 
Lågemanden er ved at lave nogle afskærmninger – han kommer og sætter det op, når han er i 
København.  



Monica har fundet sig et andet arbejde, så hun kan ikke længere gøre rent hos os. Vi tager fat i 
rengøringsselskabet for at finde ny løsning.  
Nogle ventiler på radiatorerne skal skiftes. Ole tager sig af dette. Han tager også fat i ....vedrørende 
skimmelsvamp på rørene.  
Vedr. brandanbefalinger, Gustav har set på Fug-manden og set på relæ – og brandteknikeren 
tjekkede slanger og vil sende en ud, så vi kan se på hvornår slanger er synet. Kirsten sagde vi skal 
have en form for rapport over at det er blevet synet.  
Hvad dækker vores forsikring? Fx. Er vi dækket ift brand ift kortslutning. Gustav, Jan, og Ole ser på 
forsikringen ift brand og generel dækning. 
 

Fra udvalg: 
9. BU / VU (Lars og Ole) 

a. Holdsæson 2020/21 
Lars har sørget for at seniorhold og veteranhold er meldt til – i lighed med sidste år. Det vi 
endte med at have sidste år. Alle hold er besat med trænere og holdledere. Hellere færre hold 
der kører godt end flere der skal kæmpes for at opretholde. Så kan det overvejes, om der skal 
være flere til næste år. 
 

b. Medlemmer  (herunder FT6 hold styring – behov for baner til koneklub mm) 
Koneklubben er kede af at der ikke er nogen, der styrer FT6. Yao styrer FT6 når han er her – 
men bor i udlandet noget af året pga helbredet. De ønsker dog ikke rigtig nogen træner, men vil 
bare gerne spille. Hvor mange baner har Koneklubben egentlig brug for ift antal spillere – det 
skal vi lige have fokus på.  
 
Der er spurgt om tilskud eller KBK spilletøj når en spiller skal repræsentere KBK ved 
internationalt stævne – vi giver spiller bluse. 
 

c. Udvalgsmøder 
Det har BU/VU ikke vendt endnu.  
 
  

10. EU (Cedric) 
a. Fra cheftræneren (input fra Knudi) 

ikke noget at sige lige nu – virker til det går meget godt 
 

b. Sommertræning og sæsonopstart 
Tre træninger om ugen – også søndagstræninger 
 
 

c. Status på spillere og kontrakter mm 
Anna Thea fra Værløse er nyt medlem, vil love at komme og træne og spille kampe. Jakob 
Nilsson fra Solrød Strand, 3. bedste svensker er også nyt medlem. Zenia, mix-spiller, KMB-
spiller. Monica og Philip spiller også i KBK til næste år . Malena er under afklaring pga 
bopælsafklaring i Sverige. 
 

 
11. USU (Pia) 

a. Fra cheftræneren (input fra Sune) 
b. Sommertræning og sæsonopstart 

Tre gange sommertræning henover sommeren, circuit og teknik 
 
 

c. Nyt fra Øbro, Remisen og Skolen på Strandboulevarden 
Lige nu bruger vi Krausesvej til alle træninger men fra sæsonstart er satellitterne i brug igen. 
 

d. Trænere og hold 2020/21 
Trænerset-up på plads, på nær 2 træninger i Remisen. Hold skal tilmeldes i august. 



Til Beslutning 
12. Kontingentkørsler 2020 (husk turneringstilskud) 

Beslutning: 1. september vil blive ny dato for kontigentopkrævning.  
Beslutningen er baseret på at breddebørn har haft mulighed for at prøve og se om det passer ift skole 
osv/breddespillere har haft mulighed for at prøve og vurdere om de vil fortsætte. 
 
Emil tager sig af turneringstilskud sammen med Kirsten. 
 

13. Sponsorarbejde / priser 
Beslutning: Bestyrelsen sagde ja til oplæg til sponsorarbejdet. 
 
Ole, Gustav har meldt sig til at tage ansvar for hjemmeholdskampe. Pia og Emil er ’vikarer’. 
Emil vil undersøge, hvordan man køber nye tal til tællerstolene. 
Bestyrelsen gennemtænker ift emner til næste bestyrelsesmøde 
 
 

14. Hjælp til feriepenge 
Kirsten vil gerne have et sæt ekstra øjne på bogføring af feriepenge ifm den nye reform. 
Beslutning: Gustav tager opgaven 
 
 

15. Forretningsorden – endelig beslutning om evt. opdateringer (vedlagt) 
Beslutning: Alle har læst den til næste møde i august, hvor vi så revurderer den. 
 
 

16. Roller i bestyrelsen – hvem gør hvad (ud over udvalgsarbejde) 
a. Hal = Lars/Ole 
b. Økonomi = Kirsten/Jan Opstrup 
c. Restance = Jan Opstrup/Lars Blæhr 
d. Sparring med kontor = Kirsten 
e. Team Cph (møder og strategi mm) = Cedric/Pia 
f. Cafe og køkken = Gustav – siger til hvis han får brug for hjælp 
g. Kommunikation = Pia/Emil 

Emil tilbød at se på kalenderfunktionen, synkroniseringen, i samarbejde med Anton. 
Emil tager fat i Anton om dette. 

h. Sponsorarbejde = Kirsten, Maiken, Knudi og Sune her i opstarten 
 

17. Restancelister og håndtering af disse 
Jan og Lars tager ansvar for, hvordan vi vil håndtere disse i ny sæson. 
 
 

18. Strategiarbejde – hvordan skal dette køres i år 
Beslutning: Alle ser på det inden mødet i august, hvor vi tager det op igen. 
 
 

19. Årshjul – udeståender (vedlagt) 
Vi mangler at gennemgå bilag.  
Beslutning: Gustav og Jan tager fat i Sparekassen Sjælland for at finde ud, hvordan de får adgang til 
konto – og Jan gennemgår bilag for at sikre, at alt ser korrekt ud. 

Evt:   ingen kommentarer 
 


