
Referat af hovedbetyrelsesmøde onsdag den 11 december 2013.

Afbud: Karin pga sygdom.

Referatet fra sidste gang blev godkendt.

Det kommende indendørs fodboldstævne – Danske Bank Cup – har meget stor tilslutning i år. Der
er tilmeldt 49 ungdomshold og 28 senior hold – ca 15 hold mere end sidste år. Jens Yde er i gang
med planlægningen bla at finde lokale dommer

Dorte Jørgensen har meddelt fodboldudvalget at hun trækker sig inden generalforsamlingen.

Julefrokost den 17. november 2013

Kommer ud med et overskud på knap 25.000,00 mod knap 42.000,00 sidste år. Dette skyldtes at
der var 36 mindre tilmeldte hvilket giver en nedgang i billet salg på ca 8.500,00 samt en mindre
omsætning i baren på ca 12.000,00. VI håber at julefrokosten i 2014 kan trække lidt flere gæster
end i år. Næste års julefrokost er fastsat til den 22. november. Musik kontrakten er underskrevet og
sendt til Musik Event.

Struktur i Nors bk.

Arbejder vi løbende på. Vi mangler hjælpere til mange ting stadig, bla fodboldudvalg,
sponsorudvalg, strukturudvalg og sidst er kommet Nors Cup. Punkt til mødet i Januar hvor alle
udvalgsformænd skal med.

Sponsor.

Jesper har ikke fået spurgt et evt. nyt medlem af sponsorudvalget om hjælp, hvorfor han har
ajourført det alene. Alle udløbne sponsorater er genforhandlet. Kr og øre er det uændret. Coloplast
har opsagt deres bandereklame, men der forhandles med en ny – bla Energicenter Nord ApS.

Generelt.

Ansøgningen til Thisted forsikring om tilskud til Beach volly banen, som ikke i betragtning i den
pulje de lige har udlovet

Generalforsamling fredag den 28. februar.

Der afholdes Basar i Nors Hallen den 23. februar.

Punkter til vores store fælles møde skal bla indeholde: Struktur, Nors Cup hvad gør vi her?,fodbold
og håndboldudvalg, Basar og kommende generalforsamling. Jesper indkalder til møde medio
Januar.



Efter dette korte møde var der julefrokost, hvor formændende fra udvalgene, kasserer, medlem  af
Nors Halens bestyrelse og Henning Yde var indbudt. Afbud fra Ingrid Ottesen og Jacob Glasius.

Nors Boldklubs hovedbestyrelse ønskes alle en glædelig jul og et godt og lykkebringende Nytår.


