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NBU 10 ÅR: STOR JUBILÆUMSFEJRING
Nørrebro United fyldte 10 år i 2018. Tak til alle medlemmer, frivillige, trænere, 

forældre og ansatte, der har været med på vores fantastiske rejse!

De 10 år blev fejret med en række jubilæumsarrangementer. Vi afholdte officiel 

jubilæumsreception i klubhuset i marts og en stor gadefest på Stefansgade i juni. 

Derudover havde vi en helt fantastisk tur i Parken, hvor vi spillede en masse fodbold 

og hyggede med vores venner fra andre klubber i Københavnsområdet. Endelig havde 

vi arrangeret VM-fodboldkamp på storskærm mod Peru og en stor fest i Hans Tausen 

Parken, hvor vi også lavede fodboldturnering.

BØRN, UNGE OG SENIORER
I børne– og ungdomsafdelingen har der været en række andre arrangementer - ud 

over de mange gode træningspas, kampe og turneringer. Bl.a. har der været 

trænerkurser, fodboldskole, fastelavn og bilfri søndag på Nørrebrogade. Tak til alle, 

der har hjulpet med at afvikle disse arrangementer til glæde for børn, unge og 

frivillige i Nørrebro United.

I seniorafdelingen arbejder både kvinderne og mændene på at udvikle deres 

afdelinger. Jeg forsøger efter bedste evne at støtte dem i deres arbejde, i det omfang 

tiden rækker til det.
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NBU'S KAMP FOR FLERE BANER
Uanset, hvad vi gør, bliver ventelisten for børn og unge i Nørrebro United længere og 

længere. Det bliver aldrig sjovt at sige nej til børn og unge, der gerne vil ud og spille 

bold med deres kammerater. Men facilitetsmangel og det faktum, at frivillig organi-

sering tager tid, sætter sine naturlige begrænsninger. Faktisk er vores eksisterende 

fodboldbaner nu fyldt op – der er ganske enkelt ikke plads til flere. Gennem støtte fra 

forskellige fonde og puljer har vi derfor igangsat en indsats, hvor vi forsøger at ind-

drage minibaner i byrum eller boligforeninger til at lave træning for de allermindste. 

Det burde også kunne være med til at frigive noget plads på de eksisterende baner. 

Efter en lang, sej kamp lykkedes det at få et politisk flertal på Københavns Rådhus til 

at vedtage at anlægge to nye ekstra 5-mandsbaner i Nørrebroparken, som vi satser på 

kan anvendes til en 8-mandsbane. Næste skridt er, at banerne skal godkendes af 

fredningsmyndighederne. For et par måneder siden oplevede vi en ekstra forhindring, 

da baneanlæggelsen blev udsat pga. anlægsloftet i Københavns Kommune. Med 

politisk hjælp og gennem en kommunal teknisk manøvre, lykkedes det at få anlæggel-

sen tilbage på sporet, så arbejdet kan starte i 2019. Det er vigtigt, at vi får de facili-

tetsmæssige rammer til f.eks. at kunne rumme flere teenagere, som er et af de ind-

satsområder, som vi i fremtiden gerne vil styrke.

Tak til alle politikere, der har hjulpet og støttet os.
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MANGE BØRN VIL SPILLE HÅNDBOLD
På Indre Nørrebro har håndbolden haft stor succes primært omkring Nørrebro Park 

Skole og Korsgadehallen. Vi nærmer os 150 børn og unge medlemmer på halvanden år. 

Vi er begyndt at deltage i turneringer og håndboldafdelingen har startet arbejdet med 

at opbygge en frivillig organisation. Tak til alle de frivillige, der har gjort det muligt at 

skabe denne succes.

EN UDVIKLING VI KAN VÆRE STOLTE AF
Nørrebro United er i dag Danmarks 7. største fodboldklub. Nørrebro United har i dag 

over 200 frivillige. Vi har fået et utal at priser for vores arbejde. Men det betyder 

ikke, vi er tilfredse – tværtimod. Vi har igennem flere år prøvet af få vores 

organisation til at følge med medlemsudviklingen.

Det er nu lykkedes at skabe et økonomisk og ressourcemæssigt fundament for at lave 

en struktureret kvalitativ indsats hele vejen gennem klubben. Vi skal i endnu højere 

grad støtte og hjælpe de frivillige i børn- og ungeafdelingen med at skabe de bedst 

mulige rammer for aktiviteter og gode fodboldoplevelser for børn og unge i Nørrebro 

United.
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Derudover vil bestyrelsen i det kommende år have fokus på at udvikle organisationen, 

så beslutninger og arbejde decentraliseres langt mere, end det sker i dag. Eksempelvis 

skal organisering, ledelse og detaljestyring i fremtiden i langt højere grad ske i f.eks. 

velfungerende børn- og ungeudvalg og seniorudvalg. Dette er en naturlig udvikling i 

forhold til udviklingen i Nørrebro United, hvor få personer tidligere har koordineret 

rigtigt meget.

Bestyrelsen vil i løbet af det næste år indkalde til en række møder, hvor vi vil 

diskutere fremtidens Nørrebro United med medlemmer, frivillige mm. Det er vigtigt, 

at flest muligt får mulighed for at komme med input og kvalificere diskussionerne om 

fremtidens Nørrebro United.

Tak til alle de mange frivillige i Nørrebro United for deres store indsats det seneste 

år. Tak til bestyrelsen for det forløbne år. Og til sidst tak til Anne Nielsen, Trine Riis 

Jensen og Jens Jakobsen, der desværre stopper som bestyrelsesmedlemmer. Mange 

tak for jeres indsats.

 

 


