
Bestyrelsesmøde KBK – d. 26/8-2020 kl. 17.00 i KBK 

 
Referat: 

Orden i Penalhuset: 
1. Godkendelse af referat fra 18/6 (vedlagt) 

Godkendt uden bemærkninger. Lars eller Emil gennemgår referater for personspecifikke kommentarer 
mm – sorterer dette ud og lægger referat på hjemmeside. 

Til Beslutning 
1. Tegningsregler – klubbens konti 

Jan og Kirsten har gennemgået tal og talte i den forbindelse om tegningsregler.  
Beslutning:  

• Vi søger en løsning, hvor vi bevarer fleksibilitet – men hvor 2 personer underskriver overførsler 
(med mindre, der er tidskritiske overførsler, hvor Kirsten efterfølgende orienterer Jan) 

• Jan gennemgår alle bilag – og har særlig fokus på overførsler til nærtstående  

• Jan laver ansøgning om at få et debitkort til en dertil indrettet konto =  (får fuldmagt af Kirsten 
og Ole)  

• Gustav skal have adgang til at godkende på lige fod med Kirsten og Jan 

• Jacob Hede overtager dele af bogføring mm – og får adgang til at lægge betalinger ind. 
 

2. Forretningsorden (vedlagt og udsendt i mail d. 14.8.20) 
Beslutning: Er godkendt, skal lægges op – Emil og Lars sørger for det. 
 

3. Adfærdskodeks (vedlagt og udsendt i mail d. 14.8.20) 
Beslutning: Er godkendt – skal også lægges op. Pia og Emil laver en nyhed til hjemmesiden og laver link 
til, hvor det ligger på hjemmesiden. Også lægge dem i vores Facebook-grupper og bede trænerne om at 
nævne det på træningerne. 
 

4. Kommissorier for (vedlagt og udsendt i mail d. 14.8.20) 
a. bestyrelsen 
b. BU/VU 
c. EU 
d. USU 

Beslutning: De er godkendt og opdateres af Emil og Lars på hjemmesiden 
 

5. Udviklingsplan – (vedlagt og udsendt i mail d. 14.8.20) 
Vi gennemgik udviklingsplanen og opdaterede ift, hvordan vi ser status på de forskellige mål nu. God 
diskussion om punkt 9 – og klubkultur – hvordan får vi bredden/ungdom/seniorer endnu tættere på 
hinanden. Der er godt sammenhold og kendskab mellem ungdom og EU – og heldigvis kommer stadig 
flere fra BU også til arrangementer mm. Vi lover hinanden, at vi vil have mere info på at få bredde-
seniorer med i alle vores arrangementer.  
 

6. Sponsorarbejde / next steps 
a. Forslag fra bestyrelsesmedlemmer – alle 
b. Forespørgsel fra Kiran vedr. hans firma 

Kirsten har fået rabat fra SER hegn, Maiken har fået rabat på Soundbox. Der har været taget kontakt 
med en hel del – og jorden gødes løbende. Første sølvsponsorat er fra TopSound, som Peter Gade har 
kontakt til.  
Forslag: Fugmann, NKT(Gustav), ØsterbroBladet vil skrive artikel om os – tager HCL (Lars), Tata, andre 
japanske, indiske, kinesiske virksomheder, personlige kontakter er vigtige – når vi engagerer holdledere, 
kan vi få dem til at tænke på sponsorat af bare deres hold, fx ungdomshold, bruge verdensmål til at gå i 
dialog med virksomheder og organisationer som kan se sig selv i nogle af de verdensmål vi vælger at 
fokusere på. Cedric nævnte Allan K. Pedersen. Biomega cykler (Kirsten) evt til lotteri, Apoteker (den 
lokale). 



Kiran – arbejder for L`oreal og vil gerne have et firma-arrangement her – på en torsdag eftermiddag – 
Kirsten prøver at finde en løsning. 
 

7. Årshjul – udeståender (vedlagt) 
Igen særlige bemærkninger – det kører ☺ 

Til orientering: 
8. Generelt nyt fra Sportschefen - input fra Peter 

Peters første sæson er gået – levet op til forventningerne, er rigtig godt tilfreds med hvor vi er – og hvad 
vi har nået på et år. På seniorplan har vi taget store skridt hurtigt, nye spillere med profil, der passer 
godt i KBK. Spillerne har lyst til at komme til KBK. Ungdomsplan – der bliver sat større krav til spillere og 
trænere. Vi har en stærk klubkultur med en stærk social grundpille – og det skal den være. 
Sommertræning forløbet fint – selvom det har været nyt – det vil vi holde fast i (ikke kun pga Corona). 
Jan spurgte om vi overvejede at lave sommercamps selv? Peter var åben for den idé. 
Yonex er kommet til med et formål – at gøre betingelserne for KBK bedre, vi skal have de bedst mulige 
rammer for KBK. De nye spillere er allerede faldet rigtig godt til. Akademiet er også glade for at være i 
KBK. 
 
 

9. Fra kontoret – input fra Anton og Kirsten 
Normale udmeldelser men mange nye prøvetræninger. Mærsk vil have samme baner som sidste år. 
Plesner er ved at find ud af, om de vil have deres baner. Vi har nye spillere ind, hvor der er huller. 
Hvad hvis man både har bane og er med på FT træninger, hvad betaler man så i kontingent. 
Beslutning: Tre medlemmer bliver informeret om at de i tre år har betalt for lidt – og at de nu skal 
betale fuld pris. 

 
Anton vil gerne have, at vi laver en tilbagemelding til FT6 om de gange deres træning bliver aflyst pga 
holdkampe for FT1/2 – og hvornår de så kan spille i stedet. Vi forsøger at lægge erstatningstræninger på 
søndage el lign. Lars Blæhr og Ole Betak vender tilbage til bestyrelsen hvis dette ikke kommer til at 
spille. 
 
Til orientering: KBK har fået tre delegerede til Badminton Danmarks Repræsentantskabsmøde - og vi har 
i Bestyrelsen diskuteret dette. 
 

10. Økonomi – Kirsten og Jan 
a. Tilskud fra ERST 
b. Regnskab 1H20 
c.  

Vi har fået ca. 600.000 ind på Corona-tilskud, de skal bruges til at ’stoppe’ huller – vi skal også 
have noget tilbage fra medlemmer. Beslutning: Næste gang hvor vi mødes, ser vi på hvem der 
har betalt kontingenter – og så beslutter vi, hvad vi evt. kan betale tilbage og hvordan. 
 
Kirsten indstiller at vi give lønforhøjelse da denne er blevet betydeligt stærkere på 
administrationsdelen? Beslutning: vi giver 150Kr i timen for klubadministration. 
Skal vi give turneringstilskud til spillere, som ikke betaler kontingent. Beslutning: Ja, 
tilskudsordningen skal gælde alle og Kirsten udbetaler til de få, som dette er relevant for. 

 
11. Ønske om tegningsregler og arbejdsprocesser - Kirsten og Jan 

Dækket ovenfor 
 

12. Ombygning – status praktik og økonomi mm – Kirsten 
Hegn bliver sat op og træterrasse bliver repareret.  Vi får malet vinduer. Kirsten forventer, at vi kan 
afslutte klubhusprojekt i november og dermed nå afregning i 2020. 
 

13. Vedligehold – herunder låge til Krauseparken og Brandanbefalinger – Ole 
Vi tager den på næste møde. Den skal kunne åbnes indefra og ikke udefra. 
Brand: Hvor er vi ved med forbehold med brand – Gustav tager fat i dem igen og beder dem komme ud. 
 



14. Opstart med Yonex – Kirsten og Ole 
Yonex vil meget gerne have det til at virke med os og strækker sig langt. Ole og Lars følger op ift bolde – 
Emil og Kirsten ift tøj mm 
 

15. Team Copenhagen – Cedric og Pia 
Kirsten sender ansøgning til Pia og Cedric – Pia påbegynder opdatering af det og indhenter input 
 

16. Forsikringer – Jan 
Jan og Kirsten har møder med forskellige forsikringsselskaber for at sikre vi har de rigtige/bedste 
forsikringer. 
Vi skal have ryddet op i teknikrummet, der er ting, som ikke skal være derinde – ift. brand. Hvad skal der 
være i rummet og hvad skal der ikke være. Det ser Jan og Ole. 
Gustav taler med Susan om frituregryde – den skal ud. 
 

17. Restancelister og proces – Jan og Lars  
Ser på dette snarest – restancer skal holdes nede i denne sæson 
 
 

18. Ny henvendelse vedr. Jan Bølle 
Kirsten er blevet kontaktet af endnu et TV-hold om Jan Bølle.... 

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

a. Fra træningerne (input fra Simon og Felix) 
b. Udvalgsmøder  
c. Trænere og hold 2020/21 

Spørgsmål fra Ole: hvor mange må være tilmeldt træninger? 
Beslutning: Vi gennemgår alle kontigentindbetalinger og ser hvor mange der reelt har betalt. 

d. Bolde og vejen frem 
Der er en plan og vi tager det op på næste møde 
 

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

Rigtig god opstartsweekend for hele truppen. Rigtig mange gode unge piger – som presser 
hinanden. Hvor mange af de unge skal træne med på FT2 træningen, det er overvejelserne lige 
nu. Der bliver trænet godt i truppen. 
Sæsonopstart 

b. Integrering af mange nye spillere 
 

21. USU (Pia) 
a. Fra cheftræneren (input fra Sune) 

Fokus på oprykning/nedrykning – og kommunikation af dette. Kan forbedres. 
b. Sommertræning og sæsonopstart 
c. Nyt fra Øbro, Remisen og Skolen på Strandboulevarden 
d. Trænere og hold 2020/21 

Holdledere er på plads til alle hold. 
e. Spørgmål fra Anton om bolde:  

Beslutning: De to bedste U17/19 hold spiller med AS30, resten spiller med Aristoliga. 
 

 
22. Evt: ingen øvrige bemærkninger 

 


