
Referat
Fælles træner møde

Tirsdag d. 21. januar 2014 kl. 18.30 
i klubhuset

Tilstede: Morten (DBU), Jesper, Thomas, Christian, Preben, Allan, Michael, Carsten, 
Vibeke, Dan, Kent, Flemming, Dorte, Klaus (DBU), Jakob, Lone, Malene (ref.)

1. Trænings tider og baner
De fleste tider var på forhånd på plads. 
U13/14/15 piger – regner med at skulle træne en dag hver 14. dag (mandag eller 
onsdag) i Nors. Endnu ikke helt afklaret hvornår det bliver.

2. Fælles træning
Stemning for 1 i foråret.
Morten DBU foreslog at U5 – U8 kunne træne om formiddagen og U9 – U14 om 
eftermiddagen.
Skulle være stations træning.

3. Lørdagsstævne d. 26.april 2014
1.holdet spiller hjemmekamp denne dag. Kunne være fint, hvis det kunne 
være lidt tidligere på dagen.
Ønske om at kampene ligger lidt tættere

4. Opstart samarbejde med Morten 
Nors BK har en aftale med Morten i 2 år (2014 og 2015) = 200 timer pr. år.
Morten fortalte om gode erfaringer med at afholde forældremøde på alle hold – et 
møde om foråret og et møde i efteråret. Dagsordenen på alle hold bør 
hovedsageligt indeholde de samme ting, så forældre inddrages.
På dette møde kan opgaverne også deles op i træner opgaver og forældreopgaver.
Spørgsmål der er fodboldrelateret og vedr. forældremøder må gerne sendes direkte
til Morten (mokr@dbu.dk) og CC til Jakob (glasius@vetnet.dk).
Målmandstræning kan sagtens arrangeres – mail ønsker til Morten.

5. Nyt fra bestyrelsen
Generalforsamling er d. 28. februar 2014.
Jesper informerede om at der var god opbakning fra lokale sponsorer. 
Der mangler medlemmer til fodboldudvalget – gode forslag modtages gerne.
Klubhus-udvalget består af Inger Bislev (Kiosk), Henning, Jesper og Jakob

6. Nøgler til klubhuset – kontrol
Kontrol af de nøgler der var medbragt – en del manglede.
Resten mailer nr. på nøglen til Malene (kirstein@post11.tele.dk), så vi får tjekket 
alle. 

7. Klubhus-orden
Alles opgave at hjælpe til med at holde orden. 
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Ingen spille tøj på gulvet – forslag om at sætte et par hylder op til rent tøj, og give 
forældrene besked på, at det er der, det skal sættes. Træneren sørger derefter for, 
at det kommer på sin plads i skabet.

Alt spille tøj skal være i klubhuset d. 1.3.2014 og en liste med hvilket behov i forhold
til størrelse og antal.

Der skal være NBK logo på alt tøj. 

8. Sommer Cup
Nors BK har en mangeårig tradition for at deltage i LimfjordCup i Lemvig. Meget 
tyder imidlertid på, at der ikke bliver stævne i Lemvig i år. Derfor drøftedes 
forskellige forslag til alternative stævner: Dana Cup i Hjørring (meget stort), 
Vildbjerg Cup (som allerede kendes af mange men er et stort stævne) og Ramsing 
Cup (2-3 x LimfjordCup), der foregår omkring Spjald. 

 
Diskussionen indskrænkedes til Vildbjerg ctr. Ramsing, og fordele og ulemper blev 
drøftet. Stemningen var fifty-fifty, og det blev overladt til Fodboldudvalget at afgøre 
spørgsmålet.

 
Udvalget har efterfølgende drøftet forslagene og vedtaget, at vi i 2014 deltager i 
Ramsing Cup velvidende, at de ældste piger gennem holdarbejdet skal til Vildbjerg. 
Vi finder, at Ramsing Cup er noget billigere, foregår over en weekend og, at 
det med en størrelse på 2-3 x LimfjordCup må være muligt at finde modstandere på
passende niveau til alle hold. Udover det finder vi, at afstanden mellem de 2 byer 
gør det muligt at følge begge stævner, hvis man har børn i begge lejre. 

9. Børneattester og mail-liste
Børneattester blev udfyldt og mail-/telefonliste blev ajourført. 
Trænerne sagde ok for at listen kom på hjemmesiden.

10. Hjælper til fodboldskole
      Dorte mangler en eller flere hjælpere til fodboldskole i uge 27. 
      Lone kan hjælpe fredag.
      Meld gerne tilbage, hvis du har mulighed for at hjælpe en dag.

11. Emner til dommere
      Til at dømme 3-, 5-, 7- (8-) mands kampe.
      Hvis der til en kamp er kritik af dommeren – send en mail til DBU. De  
      sender besked til den klub, der ikke har ”opført sig pænt” for at høre om,     
      hvordan har oplevet den pågældende kamp.

12. Frister for turneringstilmelding
      Der er sendt en mail til trænerne fra kampfordeleren, hvor de har fået 
      oplysninger om deadlines o.l.

     13. Ideer og spørgsmål fra trænerne
           Vedr. udlæg – Send kvittering direkte til Ingrid med konto nr. på og hun 
           overfører penge, hvis det er aftalt med Jakob. Så husk ok fra ham først.
           



           Hvor mange stævner man må melde sig til aftales med Jakob.
           
           Ønske om træningsaften med en ekstern træner igen.

           


