
 

Dagsorden til 6. bestyrelsesmøde onsdag den 10. februar 2021 kl. 18:30 

Til stede: Flemming, David, Jesper, Anders, Søren-Emil, Flemming, Ulrik, Aske 

  

Ikke til stede: Alberte 

  

  

1. Valg af Ordstyrer 

 Jesper 

2. Godkendelse af Referat 

 Aske 

3. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

4. Spørgsmål til skriftlige orienteringer   30 minutter 

  

Medlemstal 2020 – Bilag 1  

  

Brobold orientering - Bilag 2 

  

Klubhus i Mimersparken - Bilag 3 

  

Orientering omkring mulige nye regler om klublokaler fra folkeoplysningsudvalget - Bilag 3 

  

Banen i Nørrebroparken - Bilag 4 

Opfordring til at lave kommunikationsplan – at blive bedre til at fortælle de gode fortællinger. 

  

Orientering fra Seniorudvalget: Samarbejdsaftale med TO ØL - Bilag 5 

Aftalen er, at toøl skal bruges til seniorudvalgets officielle arrangementer. Til andre arrangementer 

er det valgfrit. 

Bestyrelsen skal have lavet retningslinjer for sponsorater. 



  

Orientering om udfordringer ift. Klubhuset og indgangen fra Husumgade - Bilag 6 

Igangsæt dialog med forhuset.  

Hvordan med brandvæsen? 

Hvis vi kan få en tinglyst ret til at gå over gården, kan vi regne med det, ellers ikke. 

  

  

 

5. Punkter til behandling   30 minutter 

Budget 2021 – Bilag 7 

Budgettet er godkendt af bestyrelsen. skal godkendes endeligt på GF 

B og U kommissorium – Bilag 8 

Enighed om at B&U omårdets beslutninger skal forbi B&Uudvalget. 

Det godkendes. 

DBU bredereform - Bilag 9 

Bestyrelsen stemmer enstemmigt imod nedlæggelsen af DBU København og imod breddereformen 

Samarbejde med FGU-hovedstaden i Husumgade 44 – Bilag 10 

FGU har også ansat en opsynsmand.  

FGU prøver at komme til at beholde Husumgade. Kan få lov at eksistere som et støttebygning, hvis 

hovedskolen på Nørrebro-Østerbro ligger tilpas tæt på. 

David vil måske deltage i mødet for FGU 

Aske og Jesper deltager også gerne fra NBU. 

6. Indkomne forslag og henvendelser  1 time og 15 

minutter 

Indstilling fra børn og ungeudvalget vedr. Ansættelser - Bilag 11 

Vedtages 

  

Bestyrelsens opgaver/forretningsorden/generalforsamling 2021 - Bilag 12 

Er et viderearbejde med det organisatoriske opgave, som blev lavet i 2019. 

Der nedsættes en gruppe af Flemming, Anders, Ulrik, Søren-Emil og Aske. Det sendes rundt af flere 

omgange. Jesper og Niels stiller sig gerne til rådighed. 

  



  

 

 

Spærring af seniormedlemmer med kontingentrestance - Bilag 13 

Det godkendes med mulighed for at tage sociale hensyn. 

  

Forslag om at omlægge indgangen til Julius Bloms gade i forbindelse med ombygningen ved Jesper – 

Bilag 14,15,16,17 

Det bemærkes til at det er en voldsom ændring uden at have været i dialog med forhuset. 

Hvis vi begrænser skurets størrelse og laver to meters gennemgang.  

Er der mulighed for at lave en anden portløsning? 

Arbejdsgruppen afsøger mulighederne med Domus Nova.  

Arbejdsgruppen kontakter naboerne. 

  

  

  

 

7. Eventuelt    10 minutter 

Senior 60+ indsats igangsættes med nedsat kontigent. 75,- per kvartal 

Bifaldes.  

  

 

 


