Referat af håndboldudvalgsmøde d. 11/8 2014.
Tilstede: Lene, Kent, Trine, Lotte, Lone, Camilla, Jan
Fraværende: Hanne
Jan kunne indledningsvis oplyse om at Hanne Søe har ønsket at udtræde af håndboldudvalget. Tak til Hanne
for hendes indsats.
1. Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referatet blev godkendt.
2. Ungdomsudvalg:
Træningstider er nu fastlagt – oversigt skal på hjemmesiden hurtigst muligt. (ansvarlig: Lone)
Der afholdes opstartsmøde for trænerne torsdag d. 15/8 i hallen.
Der afholdes håndboldkaravane i samarbejde med skolen d. 17/9.
Forturnering for U10 og U12 drenge og piger: Det undersøges på trænermødet om der er interesse
for at det kan afholdes i Nors Hallen.
Der afholdes håndboldskole i Sjørring – vi reklamerer for det på NBK´s hjemmeside.
Nøgler til boldrum: Nøgler forsøges indsamlet hos forhenværende trænere.
Internt trænerkursus: trænerne forespørges om der er interesse for et trænerkursus internt i
klubben.
3. Senior-udvalg:
Herrerne starter op med en gang ugentlig træning i september md. af hensyn til fodbold. Første
træning d. 2/9. Vi afventer og ser om der er basis for et 2. hold.
Damerne har ikke tilknyttet en fast træner. Kjeld Hyldahl vil fungere som udskiftningsleder mens
træningen varetages af spillerne selv. (1 gang ugentlig)
Jan kunne oplyse at der er en del udestående kontingent-restancer fra tidligere år, som forsøges
inddrevet.
4. Kampfordeler:
Alle spilletilladelser forefindes hos Lene Kær.
Hjemmestævner: der arbejdes på at lægge kampene så der bliver mere liv i hallen med slut kl.
18.30.
5. Koordinator:

Tøj: Jan afklarer med Kirsten og Anne Grethe. U8 skal have nyt tøj.
Bolde: Jan chekker op på bolde.
Harpiks: Der forsøges med fælles harpiks til alle hold, som opbevares i aflåst skab i boldrum.
6. Budget:
Jan pointerede endnu engang at det er vigtigt vi følger budgettet – herefter blev aflønning til
trænere gennemgået. Camilla er ansvarlig for udarbejdelse af kontrakter med trænerne.
7. Generelt:
Forældrehjælp: tages op på trænermødet. Skal være op til hver enkelt træner hvor meget hjælp
man ønsker.
Tidtagning/speak til jyllandsserie Herrer: Der arbejdes på at få et fast korps til at varetage denne
opgave.
Hal-ansvarlig: Hanne Ø.A. har tilkendegivet at hun gerne påtager sig denne opgave for den
kommende sæson.
Brag i hallen: afholdes en gang før jul og en gang efter jul. Arbejdet i forbindelse hermed er
uddelegeret.
Lene orienterede om elektronisk holdkort som er nyt til den kommende sæson. Trænerne er endnu
ikke informeret.
Diverse opslag ang. træningsstart sørger de enkelte trænere selv for.
Næste møde: Onsdag d. 1/10 i hallen kl. 19.00. Jan sender reminder.

Referent: Lone Skinnerup

