
Referat 
Fodboldudvalgsmøde 

Onsdag d. 3. april 2013 kl. 19.30 i klubhuset 
 
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.Forslag til hjemmestævnet d. 1.6 
11.Glasskab hos købmanden 
12.Trænerkontrakter 

13. Evt. 
. 

 
 
Ad 1: Godkendt. 
   
Ad 2: Der er afholdt forældremøde for U11 piger. Det bliver til et hold fælles 

med Nordthy og bliver til U12 piger. Det er aftalt at de træner tirsdag i 
Nors og torsdag i Nordthy. Begge dage kl. 17.30 – 19.00. 7-mands 
hold – 1 hold i række A og 1 hold i række C. 

 
 Hjul til mål er lavet. Er klar til montering af Henning.   

 
Ad 3: Løn til trænere indefodbold – Jakob sender liste til Ingrid Ottesen.  

 
Ad 4:  Møde i klubhusudvalget d. 4.4. Jakob deltager. 
 
Ad 5: Limfjordscup – Lone og Dorte deler sedler ud til spillerne i uge 14. 
 Til trænermødet d. 23.4 ved vi hvilke hold, der deltager. 
 
 Malene laver seddel med hjemmestævnet d. 13.4 til ophængning  

diverse steder i Nors. 
 

Ad 6: Ingen informationer. 
 



Ad 7: Skrabelodder udleveres på trænermødet og pengene fra salget 
beholdes af trænerne til afslutnings arrangement. Der gives ikke 
yderligere tilskud til afslutnings arrangementet. 

 Jakob medbringer DVD’er fra FC Midtjylland (trænings ideer) til 
trænermødet.  

 
Ad 8: Jakob mailer gammel årsplan.  

  
Ad 9: Jens har modtaget listen med træningstider, og venligst bedt om at 

maile den videre til Christian Amby og Ingrid Ottesen. 
 
Ad 10: Afventer afholdelse af stævnet d. 13.4 inden planlægningen af næste 

hjemmestævne detailplanlægges. 
 
Ad 11: Dorte har skrevet til Jesper, og afventer svar. 
 
Ad 12: Lone mailer forslag til trænerkontrakter. 
 
Ad 13: Henvendelse fra Bedsted IF vedr. årgangsopdeling. Store klubber vil 

gerne have fortsætte årgangsopdeling, hvor små klubber foretrækker 2 
årgange pr. hold. Vi melder tilbage at vi også foretrækker 2 årgange 
pr. hold. 

 
 Dagsorden til trænermødet drøftet.  
 
 Dorte deltager i formandskursus. 
 
 
  
 Næste møde d. 29.4.2013 kl. 19.30 – 21.30 i klubhuset. 
 (Dorte medbringer brød)  


