Referat af håndboldudvalgsmøde d. 7/4 2013.
Tilstede: Lene, Kent, Trine, Lotte, Lone, Camilla, Jan
Fraværende: Hanne, Calle
1. Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referatet blev godkendt.
2. Ungdomsudvalg:
Trine, Lotte og Camilla oplyste om hvilke hold vi kan forventes at få i den kommende sæson, samt
de trænere som allerede nu ligger fast:
U4 og U6: Slås sammen. Trænere: Trine og Lotte.
U8P og U8D: Mangler trænere, men der arbejdes på en løsning.
U10D: Kent + evt. en hjælpetræner.
U10P: Camilla
U12D: Nors har 6 spillere – derfor indledes samarbejde med Sjørring. Træner er uafklaret.
U12P: Anniqa og Vibeke.
U14D: Samarbejdet med Sjørring fortsætter. Træner Thomas og Kasper + yderligere 2.
U14P: Nors har kun 3 spillere – det undersøges om der kan etableres samarbejde med Sjørring.
Træner er uafklaret.
U16D: Også her skal der samarbejdes med Sjørring. Træner uafklaret.
U16P: Ingen spillere – ingen hold!
Ungdomsudvalget aftaler møde med Sjørring HK ang. samarbejdet.
Træningstider fastlægges endeligt på et senere tidspunkt.
Afslutning for trænere: Planlagt til onsdag før påske, men pga. mange afbud flyttes arrangementet
til fredag d. 25/4 – det bliver bowling og buffet i Thisted Bowlingcenter. Camilla sender ny
indbydelse.
Til slut var det med glæde at ungdomsudvalget kunne informere om at Nors Skole har takket ja til at
få besøg af JHF´s håndboldkaravane.
3. Senior-udvalg:

Herrer: Jan og Kent oplyste at kontrakten med Lars Bertelsen ikke fornyes, der er i stedet lavet aftale
med Kristian Jensen om ansættelse som chef-træner for sæsonen 2014/15. Han finder selv en evt.
hjælpetræner.
Pt. er holdet i den situation at de skal ud og spille 2 nedrykningskampe, hvilket vi egentlig helst ville
være foruden, men afbud er ikke en mulighed, da det straffes med en klækkelig bøde på kr. 5.000,-.
Damer: JS-holdet havde egentlig spillet sig til 2 oprykningskampe til 3. div., men da der kun er 4
spillere som har tilkendegivet at de er til rådighed næste sæson, har Jan valgt at melde afbud til
disse opspilskampe. Dette udløser også bøder på kr. 1.400. Jan kontakter Ingrid for om hun evt. har
kontakter højere oppe i systemet, så vi kan slippe for disse trælse udgifter!
Holdet trækkes fra Jyllandsserien og må derfor starte forfra i serie 3 (oprykningsforbud det første
år). Der arbejdes ud fra at ansætte en træner som vil træne med damerne en gang ugentligt.
4. Opstartsmøde for håndboldudvalget ang. næste sæson: mandag d. 11/8 kl. 19.00 hos Jan. Jan
fremsender dagsorden inden mødet.

5. Evt.
Der arbejdes på at hjemmesiden opdateres løbende med information om de enkelte hold og deres
trænere efterhånden som det falder på plads. Ansvarlig herfor: Lone.
Lotte og Trine deltager i fyraftensmøde ang. Forenings-SFO i Snedsted d. 22/4. Kan vi bruge dette til
noget i Nors BK?
Tilslut oplyste Jan om at budgettet for 2014 er stramt og at det derfor er vigtigt at vi sparer der hvor
vi kan.
Referent: Lone Skinnerup

