
Bestyrelsesmøde KBK – d. 7/10-2020 kl. 17.00 i KBK 

 
Referat af Bestyrelsesmøde d. 7. oktober 2020 
 
Deltagere: Kirsten, Ole, Jan, Pia, Lars, Emil, Gustav 
Afbud: Cedric 

Orden i Penalhuset: 
1. Godkendelse af referat fra 26/8 (udsendt 2.10) 

Ingen kommentarer 
 

Til Beslutning 
1. Team Copenhagen ansøgning  

Formål med ansøgning:  
a. 1. Vi beskriver vores koncept overfor Team Copenhagen, de vender så nok tilbage med 

spørgsmål/behov for uddybning – før de tildeler evt midler,  
b. 2. Også en god intern øvelse for os – for at vise alt vi har arbejdet med – og rammerne for 

arbejdet. 
 

Action: Opdater m ekstra bobletræning fredag – og FTi-spillere om mandagen m elite-træning 
s.10 Mangler noget efter coach… 
Bilag opdateret m manglende træner 

 
2. Udviklingsplan – udsættes til senere møde 

 
 

3. Sponsorarbejde / next steps – hvordan sikrer vi, at KBK er den absolut bedste sponsoratmodtager 
a. Samarbejde med Lars Gjøls / TC 

Lars Gjøls er et samarbejde finansieret af TC og vil nu hjælpe os med at få flere sponsorater. Vi 
laver et KBK-koncept for firmaer, træning og holdturnering for firmaer/firmaudfordringsdag. 
Lars kommer 20. oktober kl. 16.30 til endnu et møde for at snakke videre om konceptet. Alle i 
bestyrelsen er velkommen. 
 

b. Home 
 
Kirsten og Knudi har været til møde med Home Østerbro, og de er interesseret i langsigtet 
samarbejde. Vi har fået rygsponsorat til alle 4 EU-hold – Home Østerbro – kr. 35.000 i 2020/21. 
Montre bliver sat op m Home info, brochure etc. 
 

c. Topsound 
Vi har fået mavesponsorat til de 4 EU-hold – kr. 23.000 for 2020/21. Topsound ønsker kun tryk 
på bluse – ikke andet op i hallen. 
 

d. LÓreal teamevent – 22. 10 
Arrangementet er på plads og betalt. Aflyst på datoen men vi skriver, vi glæder os til at tage 
imod jer en anden gang. 
 

e. Mit Østerbro 
Peter G er interviewet til bladet. Og kommer på forsiden af oktober-bladet 

 
Action: Hvad kan vi gøre for at være en attraktiv modtager af sponsorat – hvordan hjælper vi vores 
sponsorer? Beslutning: Kontaktperson pr. sponsor/kundepleje – Jan Opstrup/Home – Ole 
B/TopSound (efterfølgende ændret til Maiken Tømming) 



Sociale Medier: Emil/Pia – ideer til profilering på sociale medier 
Afleverer holdtrøje + billede af hold i ramme til sponsorer 
 

 
4. Årshjul – udeståender (vedlagt) 

Gennemgang af udeståender. 
 
Action: Ole følger lige op på vedligeholdelsesplan – skal vi få den opdateret, så vi ved, hvordan vi skal 
prioritere vedligehold.  
 
Til info, vi har 5 års gennemgang sammen med dem som byggede Ungerummet den 8. oktober. 

 
Action: Turneringsansøgning - Emil ser på det – skal bare sikre at Emil får mail, han tjekker hvordan man 
bliver meldt til, så man ved hvornår man skal melde ind ift ansøgning om turneringer. 
 
Action: Rykkere – Jan bliver tilmeldt MobilePay så han kan følge op på betalinger. Det er vigtigt, at der 
registreres hver gang på træningerne. Jan sætter sig med Anton og gennemgår listen, så de går fra gul til 
grøn – og så ved vi hvem der skal opkræves. 
 

5. Covid-betragtninger 
Vigtig at registrere både børn og voksne til træninger så vi ved hvem, der har været der i tilfælde af at 
der kommer et tilfælde. Opfordre til større afspritning af bænke. Lige reminder fra trænerne om at der 
lige skal sprittes af.  
Ekstra fokus på rengøring – Ole sikrer dette. 

Til orientering: 
6. Generelt nyt fra Sportschefen –  

Generelt godt momentum trods udfordrende træningssituationer og usikkerhed omkring 
turneringsafvikling mm. ifm COVID 
 

7. Fra kontoret – input fra Anton og Kirsten 
Skønt mange der melder sig ind trods usikre tider. Det er især børn, der kommer på prøvetræning og 
melder sig ind. 
 

8. Økonomi  
a. FOS tilskud 2020 og 2022 

Bliver vurderet ud fra tidligere og ikke tal for i år. Så vi mister i udgangspunktet ikke tilskud pga 
mindre aktivitet i 2020 – men der skal reguleres for tilskud, som er kommet via covid-
tilskudspuljer til faste udgifter = der må forventes en tilbagebetaling af tilskud for 2020. 
 

b. Restancelister og proces – Jan og Lars 
Er behandlet under ’Årshjul’ 
 

c. Regnskab – så langt som vi kan se, når vi har mange restancer 
Det ser fornuftigt ud. Der er dog noget fejl i boldregistrering. Anton og Gustav ser på det. 
Beslutning: Klubben vil gerne købe holdtrøjer til Breddeholdene, så alle kan få fælles look. Der 
kan omprioriteres på tøjkontoen, så dette bliver muligt. Lars og Ole tager sig af denne. 
Action: Lars og Ole skal sammen med Yonex afsøge muligheder ift problemer med bolde til 
bredde-spillere. 
Action: Emil og Kirsten ser på, hvordan vi rent teknisk vil kunne give noget tilbage til 
medlemmer ift Corona-perioden (mindre gavekort til Yonex el. lign). 
 

9. Ombygning – status praktik og økonomi mm – Kirsten 
Alt kører efter planen – men få forsinkelser. Således er hallen stort set færdigmalet og udearealer 
næsten færdige. Styrkerummet færdiggøres, når håndværkerne er færdige – forventet nov.  
 

10. Vedligehold – herunder låge til Krauseparken og Brandanbefalinger – Ole 
Ole tager sig af at sikre at lågen kan åbnes indefra uden nøgle – men ikke udefra 



Gustav sikrer opfølgning på brandanbefalinger og giver status på næste best. Møde. 
 
 

11. Next steps med Yonex 
Kirsten har overordnet dialog – bolde til BU håndteres pt af Ole og Lars. 
  

12. Forsikringer – Jan 
Jan kommer med forslag til forsikringer 

Fra udvalg: 
13. BU / VU (Lars og Ole) 
Ingen bemærkninger 
 
14. EU (Cedric) 
Ingen bemærkninger 
 
15. USU (Pia) 
Godt momentum i træninger 
Børneattester er indhentet på alle relevante personer 

Evt:  
Ingen bemærkninger 


