
Referat 
Fodboldudvalgsmøde 

Onsdag d. 20. marts 2013 kl. 19.00 hos Dorte 
 
Tilstede: Jakob, Dorte, Lone, Malene 
Afbud: Karsten 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra seneste møde 
2. Information fra klubben (meddelelser) 
3. Kontingent / restancer 
4. Klubhus / Vendbjerg 
5. Ungdomsafdeling  

• Limfjordscup (Lemvig) 
6. Seniorafdeling 
7. FC Midtjylland 
8. NBK årsplan 
9. NBK hjemmeside 
10.Detailplanlægning af første hjemmestævne d. 13/4-13 

11. Evt. 
. 

 
 
Ad 1: Godkendt med følgende kommentar: 
 Ad pkt. 4 – Ikke hørt nærmere endnu ang. glastavle hos købmanden - 
  Dorte kontakter Jesper. 
 Ad pkt. 7 – Jens lavet aftale med Thisted Specialværksted om levering  

af hjul under mål. 
 Ad pkt. 9 – Ingen undervisning d. 23.2 og tror ikke der var d. 16.3. 
 Ad pkt. 12-Thy-klub mødet blev aflyst p.gr.a. for få tilmeldinger.  
 
Ad 2: Jesper var forbi med diverse informationer. 
 

U17 + U13 har fået ok til at leje sig ind i Thisted på kunststof bane. 
  
 Kommet ønske om lægetaske – vi har isposer i klubhuset 
 
 Medhjælper fest d. 1.6 i klubhuset. 

 
Ad 3: Jens Yde har opgaven. 

 
Ad 4:  Jakob er med i klubhusudvalget. 
 
Ad 5: Limfjordscup – Lone og Dorte sender sedler ud til spillerne og holder  

øje med informationer på hjemmeside og mail. 
Buskørsel derned onsdag (som det plejer) 

 
Ad 6: Ingen informationer. 



 
 
Ad 7: Lone Skinnerup har været til møde med FC Midtjylland, men vi har ikke  

hørt noget nyt. 
 
Ad 8: Årsplan udarbejdes med informationer om opstart af de enkelte hold, 

hjemmestævner, Lemvig cup osv. 
Jakob mailer gammel årsplan til inspiration. Vi tilføjer rettelser og 
afstemmer inden trænermødet d. 23.4. 
 

Ad 9: Lone giver Kristian Amby besked om foreløbige stævner. 
 
Ad 10: Hjemmestævnet d. 13.4: 
 Alle 11-mands hold har hjemmekampe denne dag. 
  
 10.00  U10 drenge – træningsturnering 
 10.40  U10 drenge - træningsturnering 

10.30 – 11.30  Opstart af U5 + U6 + U7 
 ?   U15 piger (kamp flyttes fra Østerild) 

? U13 drenge (står til kamp søndag kl. 13.30 men 
Jens får den flyttet til lørdag) 

13.30 U17 
15.30 Serie 3 
16.00  Serie 5   

 
 U8 drenge og piger træner denne dag evt. U10 piger 
 

Ikke afklaret om dommere er på plads til 11-mands kampene. 
 
 Lupus kan ikke komme. 

  
 Lone spørger forældre om de vil bage boller og kage.  
 Der vil være kakao, kaffe, boller og kage i klubhuset. 
 
 Astrid Jepsen vil gerne komme med fodbold tøj og udstyr. 
 
Ad 11: Afholdelse af forældremøder – Der kan på dagsordenen evt. være 

indput fra træner, indput DBU-Morten og spørgsmål fra forældre. 
 Træneren kontakter selv Morten – DBU, hvis han skal med til mødet. 

Invitationer kan laves af Malene. 
 

 Med på næste møde: 
 Trænerkontrakter 
 Glasskab ved købmanden 
 Forslag til stævnet d. 1.6 
 Limfjordscup 
 NBK årsplan 
 
  
 Næste møde d. 3.4.2013 kl. 19.30 – 21.30 i klubhuset. 
 (Malene sørger for kaffe + brød)  


