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Referat Bestyrelsesmøde d. 10/12-2020 
 
Til stede: Kirsten, Jan, Ole, Emil, Lars, Gustav, Cedric, Maiken (erstatning for Pia) 
Afbud: Pia 

Orden i Penalhuset: 
1. Godkendelse af referat fra 10/12 (fremsendt af kh) 

a. Fremsendt – men ikke læst af alle = kommentarer modtages før offentliggørelse. 
2. referater mm på hjemmeside  

a. Emil og Lars har arbejdet på en renovering af hjemmesiden. Men vil prioritere, at vi får lagt 
både referater og opdateret forretningsorden + adfærdskodeks op på hjemmesiden. 

Til Beslutning 
1. Udviklingsplan – (færdiggørelse af den plan, som vi startede på sidste møde – seneste udgave vedlagt) 
2. Sponsorarbejde / next steps – hvordan sikrer vi, at KBK er den absolut bedste sponsoratmodtager 

a. Samarbejde med Lars Gjøls / TC 
b. Home 
c. Topsound 
d. LÓreal teamevent – 22. 10 - aflyst 

Prioriteres på senere bestyrelsesmøde 
3. Årshjul – udeståender  

a. Der er udestående på en vedligeholdelsesplan. Seneste er udarbejdet i 2017/18 – men har 
aldrig vist sig brugbar. Ole laver en ”dem der kender hallen bedst-vedligeholdelsesplan”. 

4. Covid-betragtninger 
a. Lønkompensationer fra staten/kommunen (genindføres, men orker vi det, hvis det kun er for 3 

uger)? Lønninger for ansatte = Alle hjælpetrænere er på timeløn og bliver ikke lønnet i denne 
periode. Peter, Knudi, Sune og Anton har faste udgifter, de får deres faste løn for december. 
Sune, da han er timelønnet, får en gennemsnitsløn. Vi ser igen 3. januar, om vi kan åbne op 
eller nedlukning fortsætter.  
Der vil være krav om udførelse af opgaver – fx sportslig strategi, handlingsplaner, planer for 
opstart med og uden restriktioner .  

5. Budget 2021  
a. Bestyrelsen gennemgik afdelingsregnskaber til fortrolig info. Der er enighed om, at vi holder 

fokus på KBK som en hel klub fra man kommer ind med sut til man ikke længere ønsker at spille 
mange år efter.  

b. Bestyrelsen gennemgik det fremsendte budgetudkast, der pt har et underskud på ca. 250.000 
efter afskrivninger på ca 203.000. Der er enighed om, at klubben kan leve med balance på 
driften og dermed et underskud svarede til afskrivningerne. 

c. Bestyrelsen prioriterede i fællesskab både indtægter og besparelser – herunder indtænkes en 
differentiering på online booking (Emil undersøger) + en mindre kontingentforhøjelse på max 
50 kr pr sæson. 

Til orientering: 
6. Generelt nyt fra Sportschefen  
7. Fra kontoret – input fra Anton og Kirsten 
8. Økonomi – Kirsten og Jan 

a. TC bevilling  
i. Der er bevilget 180.000 fra TC til brug for klubbens elitesetup. Der skal udarbejdes en 

evalueringsrapport ifm klubbens tilskud frem til dec. 2020. Pia koordinerer – Kirsten 
sørger for tal og overordnet input – Peter/Knudi og Sune leverer sportsligt input 

b. Restancelister og proces  
i. Jan har gennemgået restancer og er i dialog med Anton om inddrivelse af disse 



c. Regnskab  estimat 2020 
i. Kirsten havde udarbejdet estimat på 2020 regnskab – dette er dog gjort før ny 

nedlukning. Regnskabet ser rigtig fornuftigt ud – og der er plads til hensættelser ift 
forventet tilbagebetaling af FOS tilskud på drift (da der er opnået Covidtilskud på visse 
elementer). Der er først rapportering og evt. tilbagebetaling i februar 2021 (forventet) 
= vi kan ikke skabe et overblik før dette tidspunkt. Den nye nedlukning er en yderligere 
udfordring.  

ii. Pt. holdes pengene i en hensættelse – vi kan overveje en udbetaling til medlemmer, 
når vi har overblikket. 

9. Ombygning – status praktik og økonomi mm - Kirsten 
a. Godt og vel i land med alt der kan gøres. Fitnessrummet ser fint ud. Vi har fået tilladelse til at 

udsætte afregning af klubhuspuljen til 2021 – dette vil vi gerne tage imod, da der pt er ret 
mange ting på tallerkenen. 

10. Vedligehold – herunder låge til Krauseparken og Brandanbefalinger – Ole og Gustav 
a. Brandanbefalingerne er efterlevet. Lågerne er ordnet. 

11. Next steps med Yonex / bolde 
a. Lars, Emil og Ole vender tilbage ift Yonex tilbud – BU/VU undersøger om vi kan afprøve nye 

bolde - Aeroclub 33 og/eller Aerosensa 20. Der vil være en ekstrabetaling, som indarbejdes i 
budget 2021. 

b. Tilbud fra Yonex gælder alene sæson 2020/21 
c. Kasse er bolde synes at være forsvundet.  Ole og Anton følger op på, hvad der er sket – Ole 

mener ikke at have bestilt bolde. Bogføres som operationel fejl, omkostning for KBK.  
Fremadrettet er det kun Anton der bestiller bolde. 

12. Forsikringer – Jan vender tilbage på senere møde 

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

a. Fra træningerne  
b. Udvalgsmøder og generelt nyt 

i. Ingen nyheder – vi trænger til normale tilstande… 
14. EU (Cedric) 

a. EU – møder og events 
i. Ingen nyheder – vi trænger til normale tilstande… 

15. USU (Pia) 
a. Trænere og hold 2020/21 – Børneattester mm 

i. Alle børneattester er indhentet. Ny træner, Niklas. Godt gang i anskaffelse af nye 
hjælpetrænere af egen avl.  

b. Fra Udvalgsmøder og generelt nyt 
i. Fine tilbagemeldinger ifbm. afholdt turnering. USU vokser fortsat og der er meget at se 

til ift. restriktioner og Corona.  
ii. Besværligheder ift. opstart i januar, muligvis med restriktioner. Trænernes comfort 

zones på satellitterne og Krausesvej? 

Evt:  
Spilletilladelse med lotteri om Yonex-præmier - Gustav (og Jan) kigger på det - hører med Maiken. 

 


