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Referat af bestyrelsesmøde 6-10-2020 

Fremmødte: Søren, Lena, Carsten, Sebastien, P.C. & Bjarne 

Referent: Bjarne 

 

Søren bød velkommen 

 

Godkendelse af referat 

 

Nyt fra formanden: Søren fortalte om foreløbig forsøg på at få dannet ”DBU Bredde Øst”, om det 

politiske spil og mulige konsekvenser for os. 

 

Økonomi & budget: Klubben har pt et ”lille” underskud. Snak om de manglende ind- og ud-

betalinger. Der mangler tilbud på renovering af baderum, og noget nyt kontor udstyr. 

 

Ungdom: Der er nu flere i de små årgange, og der er pt nok trænere. Der forsøges at oprette en ny 

række for nybegyndere. Vi får besøg st en dygtig Futsal spiller, der kommer og træner indendørs. 

Senior: Det går godt med de 3 ældste herre rækker, der er samarbejde med Eskilstrup, Det går med 

andetholdet i Serie 3 & godt med første holdet. Dameholdet får nye trænere, og de har afholdt et 

møde, hvor det kom frem at nogle personer med tilknytning til NFB har kontaktet mange af dem 

med henblik på klubskifte. Der har været problemer med samarbejdet med NFB. 

 

Samarbejdet med NFB: Det går fornuftigt på ungdomssiden. Løs snak omkring diverse hold. 

Vi skal have styr på hvem der benytter nøgler til klubhuset. Vi har en udfordring om overgang fra 

ungdom til senior, som vi skal tage stilling til. 

 

Nyt fra sponsorudvalget: Vi tegner stadig sponsorater, men mangler en del for at nå budgettet. 

 

Nyt fra tennis: der er nu 28 medlemmer 

 

Samarbejde med Klub10: En optagelse af Klub10 i NAB blev diskuteret. Bestyrelsen besluttede at 

formanden starter optagelsesprocessen. 

 

Corona: Efter et par spillere i Rødby blev testet positive for Corona, blev ”Rødby lukket”. Hvordan 

det påvirker Serie 1 vides endnu ikke. Generel snak om overholdelse af Corona reglerne i NAB. 

 

Generalforsamling: Den afholdes tirsdag 17-11-2020 kl 18:30 i klubhuset. Der er begrænset antal 

der må være i klubhuset. 

Mulige ændringsforslag til generalforsamlingen blev debatteret. Bjarne formulerer et par stykker. 
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