
REFERAT BESTYRELSESMØDE NBK 23. januar 2014

Deltagere: Jesper, Karen, Jens, Thomas, Hanne og Karin. Afbud fra Jacob og Ingrid

Punkt 1: Godkendelse af referat fra sidst
Referat godkendt uden bemærkninger

Punkt 2: Nyt fra udvalgene, - fodbold og håndbold
Fodbold: Trænere for næste sæson er ved at være på plads, - fraset en enkelt. Alle trænere fra 
efteråret fortsætter.
Dorthe Jørgensen træder ud af udvalget, - resten af udvalget fortsætter, men man vil gerne have 
endnu et medlem.
Konsultent Morten fra Viborg fortsætter endnu 2 år, - har 200 timer/år
Thomas kan supplere med, at der nu er udvidet samarbejde mellem, Nors, Nordthy, 
Koldby/Hørdum og TFC i U13-15 (på sigt muligvis også U17). Kontingent er ens for alle klubber 
975,-, og træningen er startet i år på kunststof.
Der er nedsat et udvalg med medlemmer fra alle deltagende klubber.
Håndbold: Det kører stille og roligt, - sæsonen er startet op. Der afholdes møde for ungdomstrænere 
27/1. Træner-puslespillet for næste år er i gang med at blive lagt.
Der har været arbejdet i udvalget med opgaverne i NBK håndbold (jvf overordnet struktur i NBK).
Der er desuden valg til udvalget, - hvor 5 af 7 træder tilbage.

Punkt 3: Nyt fra Støtteforening og halbestyrelsen
Støtteforening: Der har været afholdt møde forleden og Thomas kan orientere om faldende 
medlemstal, - deraf en lidt skrantende økonomi. Der skal derfor kigges på tilskuddet til boldklubben 
fra støtteforeningen fra 2015.
Thomas rejser endvidere spørgsmålet omkring, hvorvidt cykelsponsorløbet skal fortsætte ved 
sommerfesten eller evt. flyttes til andet regi. Forskellige muligheder drøftes dog uden afklaring.
Halbestyrelsen: Hallen har overtaget ungdomshuset, - det er nu renoveret og omdøbt til ”Nors 
Beboerhus”. Leje af huset skal ske via hjemmesiden.

Punkt 4: Nyt fra sponsorudvalget:
Jesper mangler stadig en hjælpende hånd, men aller kontrakter er forhandlet på plads og budgettet 
nået.

Punkt 5: skal kontingent forhøjes i 2014:
Bestyrelsen drøfter evt kontingentforhøjelse. Sidste forhøjelse ligger tilbage i januar 2011.
Vi enes om at forhøje kontingent med 50,- årligt fra U6-7 og op til og med U 18-19. Nye 
kontingenter  er at finde på hjemmesiden.
Jens rejser spørgsmålet vedr problematikken omkring hvornår vores spillere senest skal have betalt 
kontingent? Vi fastlægger en retningslinje, der siger, at der skal være betalt inde 2. spillerunde i ens 
egen række og henstiller til, at betalere respekterer dette. Opfølgning skal ske via trænerne.

Punkt 6: Basar
Pgra hjemmestævne i hallen besluttes det, at flytte den traditionelle basar fra den allerede 
annoncerede 23/2 til nu 22. marts fra kl 10-17 som vanligt.



Karen sørger for at ændre tiden på hjemmesiden og sætter et opslag op i Spar. 
Thomas laver og sender nyrevideret list med navne på indsamlere af gaver til basaren.
.
Punkt 7: Nors Cup 2014:
Hele udvalget bag Nors Cup har valgt at træde tilbage. 
Det var meget svært i 2013 at få hold til turneringens gennemførelse og diverse for-turneringer før 
den egentlige turnerings opstart er nok en svær konkurrent. Vi når frem til konklusionen at Nors 
Cup i håndbold nedlægges. Det økonomiske overskud til klubben, som cuppen indtil nu har 
indbragt må alternativt indtjenes.. Alternativer hertil sætes som punkt på næste 
hovedbestyrelsesmøde.

Punkt 8: Generalforsamling 28. februar, - Jens og Karin på valg.
Karin modtager genvalg, - Jens har nogle uafklarede spørgsmål før hans fortsatte tilknytning til 
hovedbestyrelsen kan af, - eller bekræftes.

Punkt 9: Budget 2014:
Foreløbigt budget er gennemgået, - endeligt budget gennemgåes ved næste møde

Punkt 10 : Evt.
Ingen punkter til eventuelt

Næste møde, - incl endelig budgetgennemgang:
-afholdes 18. februar kl 19 hos Karen.

Referent Karin Skaarup Nielsen


