
REFERAT BESTYRELSESMØDE NBK 26. AUGUST 2013

Deltagere: Jens, Jesper, Karen, Jacob (fodbold), Hanne (håndbold) og
Karin
Punkt 1: Referat fra sidste møde godkendt

Punkt 2: Nyt fra udvalgene

a) Fodbold, - sportsligt ligger alle hold i top. Samarbejdet med Nordthy
er udvidet med TFC på pigesiden i U13+14. Træning x 2 ugentligt
henholdsvis i Nors og Østerild. Kampene spilles i Thisted af praktiske
årsager. Navnet på holdene er FC THY
Organisatorisk er der kun 2 medlemmer i fodboldudvalget samt løse
medhjælpere til specifikke opgaver. Dorthe er formand og Jacob
næstformand. Der mangler medlemmer og det har højeste prioritet at finde
flere interesserede, og problematikken meldes bl.a. ud på alle
forældremøder.
Jacob vil gerne have lavet en liste, hvor mulige dommere til at dømme de
7-mands kampe, som vi selv skal levere dommere til, fremgår. Vi følger
alle op på den opgave.

b) Håndbold, - sæsonen er så småt startet, men det har været meget svært
at få trænere i år.
Mhp samarbejde har der været henvendelse til, - såvel som fra flere
klubber, men trænerproblematikken fik desværre samarbejdet med
Hanstholm til at mislykkes.
Der arbejdes intenst i udvalget for at få den sidste brik i træner-puslespillet
til at gå op.
Nors Cup 20-22. september, - tilmelding i uge 36. Der er 20 års jubilæum i
år
Organisatorisk går det godt i håndboldudvalget.

c) Der er ingen input fra Støtteforeningen denne gang, fraset at Jesper kan
oplyse, at indsamlingen ved årets cykelsponsorløb var større i år end sidste
år



d) Økonomi, - Thy Rock giver igen i år overskud trods nogle meget kolde
og blæsende dage.

Nors Hallen, - Der er sket overtagelse af Ungdomshuset der arbejdes på
istandsættelse. Huset lejes ud til Thisted Ungdomsklub, som vil bidrage
med tilbud til vores unge i Nors.
Ungdomshuset udlejes også til byens dagplejere og privat udlejning
bookes ind via hallen.

Punkt 3: Struktur NBK
Enkelte punkter indenfor strukturen i klubben vendes, - bl.a mangler
Jesper en hjælper til sponsorudvalget. Muligt emne til den opgave findes
og vil blive spurgt.  Derudover mangler vi som tidligere nævnt medlemmer
i fodboldudvalget.

Punkt 4: EVT
Førstehjælpeskurset d. 5. oktober kl. 11-17 med afholdelse i klubhuset på
Vendbjerg.  Vi skal finde de 16 deltagere blandt relevante i boldklubben,
og såfremt vi ikke selv har nok, bør kurset udbydes. Deadline for
tilmelding er 15/9 til Jens Yde. Kurset er gratis for medlemmer.

Der er 4.oktober generalforsamling i Thy Event.

Næste møde for Hovedbestyrelsen bliver 8. oktober hos Karin kl 19.

Referent Karin Skaarup Nielsen


