
Dagsorden til 3. bestyrelsesmøde tirsdag den 22. oktober 2020 kl. 20-22 

 

Til stede: Søren-Emil, Jesper, Flemming, Anders, Alberte, Tobias, Shar 
 
Ikke til stede: Niels, David  
 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt.  

 

2. Spørgsmål til skriftlige orienteringer   30 minutter 

a) Øvrige vigtige orienteringer 

a. Ansættelsesproces 

Ansøgningsfristen for stillingerne er d. 25/10.  

Ansættelsesudvalget mødes i uge 44 og planlægger hvilke kandidater der skal indkaldes 

til samtale.  

 

b. Orientering omkring fremtidige omklædningsfaciliteter i Mimersparken – Bilag 1 

Det var ikke muligt for kommunen at finde midler til den fulde finansiering til den fulde 

plan for de nye omklædningsfaciliteter. Kommunen påbegynder byggeriet og gør 

byggeriet mindre.  

 

3. Punkter til behandling   60 minutter 

a) Opfølgning på seminar: Arbejdsgrupper 

1. Organisation 

Møderne har været aflyst. Der ligger et oplæg omkring organisation til næste 

bestyrelsesmøde 

2. Diversitet 

Mødet har været aflyst. Shar er tovholder – indkalder til møde snarest. 

3. Kommunikation 

Det er for stor en opgave at lave en overordnet kommunikationsstrategi for 

hele klubben. Har talt om at lave enkeltsager såsom Banen i Nørrebroparken. 

4. Frivillighed 

Ikke mødtes – mødes i næste uge. Fokuserer på ansættelser først. 

Dokumenterer ønsker fra medlemmer. 



Er det mere blivende grupper? Blivende fokus. Eller skal vi fokusere på børne- og 

ungeudvalget? 

 

 

4. Indkomne forslag og henvendelser  

a) Henvendelse fra kvindesenior og herresenior 11M vedr. sponsorat - Bilag 2  

Bestyrelsen giver holdene tilladelse til at indgå en sponsoraftale med den pågældende sponsor.  

Bestyrelsen giver denne tilladelse under forudsætning af at der ikke indgår en eksklusiv 

købsaftale med sponsoren.  

 

Aftalen er blevet gjort tilgængelig for bestyrelsen, men af hensyn til aftalens indhold er den 

fortrolig mellem sponsoren og Nørrebro United.  

 

5. Eventuelt    10 minutter 

 

Husumgade 44  

Jesper og Aske har et møde med en ny entreprenør fredag d. 23.  

Mødet er sat i stand for at skaffe et nye tilbud på ombygningen efter det seneste tilbud fra den 

første entreprenør var dyre en den nuværende bevilling.  
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ulrik@nbunited.dk

Fra: Flemming Jensen <Formand@nbunited.dk>
Sendt: 20. oktober 2020 12:17
Til: fu@nbunited.dk
Emne: VS: Klubhus Mimersparken efter Budget 2021

 
 
Med venlig hilsen 
 
Flemming Jensen 
Nørrebro United 
Tlf. 21284726 
 

Fra: Mira Kirk Hedemann 
Sendt: 16. oktober 2020 11:42 
Til: Flemming Jensen 
Emne: Klubhus Mimersparken efter Budget 2021 
 
Kære Flemming 
 
Som aftalt kommer her en opfølgning på klubhus i Mimersparken og Budget 2021. 
 
Som bekendt blev der ikke afsat en merbevilling til klubhuset i Mimersparken i forhandlingerne om Budget 2021.  
 
Jf. indstillingen om fælleshuset i Mimersparken, som var oppe på KFU og TMU i juni 2020 og i ØU i august 2020, 
arbejdes der derfor videre med et fælleshus i Mimersparken for den tilbageværende bevilling:  
https://www.kk.dk/node/14102/16062020/edoc-agenda/57aff16e-ce30-4fe8-8adf-77bc773531e3/30d55abc-d642-
42ad-945c-06ef5f0a2d57  
 
Der blev udarbejdet en indstilling til KFU efter Budget 2021 med et overblik over, hvad der er afsat midler til, og 
hvad der ikke er.  
 
Bl.a. på baggrund af din og min samtale om den videre færd, blev der i indstillingen gjort særskilt opmærksom på 
problemstillingen med Mimersparken. Det har dog ikke givet anledning til, at man politisk har taget sagen op igen: 
https://www.kk.dk/node/14102/24092020/edoc-agenda/d1549760-7465-45aa-b90e-e9eb085808bb/a8ecc73c-
a521-489f-8fb5-7a88574a779b 
 
Der arbejdes derfor videre inden for den afsatte bevilling til klubhuset i Mimersparken. Der sigtes mod at realisere 
så stor en del af byggeprogrammet som muligt både for klubhuset og den bemandede legeplads.   
 
Med venlig hilsen  

Mira Kirk Hedemann 
Udviklingskonsulent 
Byudvikling og Faciliteter 
_________________________________________ 
KØBENHAVNS KOMMUNE  
Kultur- og Fritidsforvaltningen  
Sekretariat og Byudvikling  

Gyldenløvesgade 15  
1600 København V  

Mobil 2361 1954 
E-mail hy3c@kk.dk 
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