
REFERAT BESTYRELSESMØDE NBK 21. MAJ 2013 

 

Deltagere: Jesper Christensen, Jens Yde, Karen Nielsen og Karin Skaarup 

Nielsen samt Ingrid Ottesen til den første del af mødet. 

 
Punkt 1: Referat fra sidste møde godkendt 

 

Punkt 2:  
Ingrid Ottesen informerer om pressemeddelelse udsendt d. 16. maj 2013 

vedr sikring af Thy Rock i fremtiden (se venligst vedhæftede). 

Derudover gennemgår hun vedtægterne for den nye komite bag Thy 

Rock/Thy Event, hvor der er stiftende generalforsamling senere i denne 

uge. 

Endelig informerer hun om, at der d. 6. juni indkaldes til et møde vedr en 

happening planlagt til maj 2014 med titlen ”Thy Rock indtager 

Rådhuspladsen” med det formål at promovere Thy Rock på landsplan. 

De inviterede vil blive alle samarbejdspartnere i det lokale erhvervsliv. 

 

Punkt 3 : Sygehusfest på Sygehus Thy-Mors 
Boldklubben plejer at levere hjælpere til afholdelse af sygehusfesten på 

Sygehus Thy-Mors, men denne er aflyst for nuværende pgra for få 

tilmeldte. Personaleforeningen håber dog, at det er muligt at stable en 

anden fest på benen senere på året, hvor NBK naturligvis bliver tilbudt at 

levere hjælpen, som vi plejer. 

 

Punkt 4: Medhjælperfest 
Der er desværre kun ca 20 tilmeldte til den annoncerede medhjælperfest 

1/6. Derfor aflyses denne, men vi håber at kunne arrangere en fest for 

vores trofaste hjælpere primo 2014 i stedet. Måske er det i virkeligheden et 

dårligt tidspunkt at afholde en sådan først på sommeren, hvor mange har 

andre gøremål. 

 

Punkt 5: Sommerfest 
Vi har fået en henvendelse fra Borgerforeningen, som gerne vil have, at vi 

arrangerer en gadefodbold turnering som afslutning på sommerfesten. 

Arrangementet ønskes afholdt søndag d 18.august. 



Dette vil vi gerne og Jens Yde påtager sig at lave opslag, turneringsplan 

samt modtage tilmeldinger. Yderligere praktisk ved afholdelsen tages op 

på næste møde. 

 

Punkt 6: Struktue NBK 
Der laves en kort opfølgning på diverse udvalg. Ingen nye tiltag, - vi 

fortsætter implementeringen. 

 

Evt:  
Jens Yde orienterer om, at han har haft kontakt til hjerteforeningen, hvor vi 

har været så heldige at blive blandt dem, som har fået tilbudt et hjerte-stop 

kursus samt en hjerte-starter. 

Afholdelsen af kurset bliver planlagt til 5. oktober i klubhuset med 

minimum 16 deltagere. 

 

Næste møde afholdes d. 6. august kl 19.30 på Vendbjerg med 

deltagelse af fodbold, - og håndboldudvalget samt støtteforeningen. 

 
Referent Karin Skaarup Nielsen 

 

 

 


