
REFERAT BETRYRELSESMØDE NBK 8.OKT. 2013

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

Punkt 1: Godkendelse af referat fra sidst
Som bemærkning til sidste referat nævnes at det planlagte førstehjælpeskursus blev aflyst pgra for
få tilmeldte derfor ingen hjertestarter til klubhuset.
Referat ellers godkendt.

Punkt 2: Nors NBK nyt
Der har været en kontakt fra Jens Ottesen til Jesper Christensen. Der er nu kommet rigtig gang i
indlæggene til NBK’ hjemmeside. Det som tiegentlig tidligere kom i NBK, står nu på hjemmesiden.
Deadline for indlæg til næste NBK er NU.
Drøftelsen i hovedbestyrelsen går på, hvorvidt vi er nået dertil, hvor NBK som papirudgave skal
nedlægges. Dette udfra en betragtning om, at det nemt bliver det samme stof, der er i både NBK og
på hjemmesiden.
Dog pointeres det, at papirudgaverne, som bliver lagt rundt i byen blal i klubhuset og hos
købmanden faktisk bliver revet væk.
Vi er dog alle enige om, at NBK i papirudgaven bør bestå, og det er helt ok, at noget af stoffet er
magen til det, som står på hjemmesiden. Jesper tager en drøftelse med Jens Ottesen om fremtidig
udformning, og da der er så stor søgning på papirudgaven, enes vi om at øge oplaget til 200 stk.

Punkt 3: Julefrokost i hallen 16/11:
Karen, Anette og Karin afholder næste møde i planlægningsgruppen d. 22/10 kl 19.30.
Ingrid Otesen vil tage sig af borddækning og pyntning og resten sørger aktivitetsudvalget for.
NBK’ venner, trænere/holdledere og seniorspillere samt medlemmer af erhvervsklubben tilbydes
billeter til 200 kr pr stk.
Spiritusbevilling er på plads.

Punkt 4: Struktur NBK
Enkelte punkter indenfor strukture i NBK drøftes. Bl.a mangler Jesper stadig en hjælpende hånd til
Sponsorudvalget, - han vil kontakte en navngiven person med henblik på dette.

Punkt 5: Evt
Budgettet fra dette års Nors Cup er ikke endeligt afslute endnu, men det ser umiddelbart lovende ud
i forhold til det, som er budgetteret.

Fredag d. 4/10 blev der ved NBK’ venners generealforsamling overrakt en check på 30.000 kr til
klubben, hvilket vi naturligvis er meget taknemmelige og glade for, og pengene vil blive anvendt
med omtanke og til klubbens bedste.

Hovedbestyrelsen har besluttet at udskifte komfuret i klubhuset.

Onsdag d. 23/10 kl 19-21.30 afholder DBU Jylland Region 2 kommunemøde på Vendbjerg. Jesper
og Jens deltager fra Nors Boldklub.

Karen har ansøgt Thisted Forsikring om 40.000 kr til anlæggelse af en Beach-Volley bane.


