
Referat fra Hovedbestyrelsesmøde NBK 28. aug. 2014

Deltagere: Jesper, Karen, Thomas og Karin

Punkt 1:
-referat fra konstituerende møde godkendt uden bemærkninger

Punkt 2: Julefrokost
-Årets julefrokost er berammet til 22. November. Bagerens Køkken skal lavere maden og musikken 
er allerede booket.
Planlægningsmøde med deltagelse af Ingrid, Anette, Karen og Karin planlægges til primo oktober. 
Karen indkalder hertil.

Punkt 3: Info fra udvalg

Aktivitetsudvalget
- oplyser, at NBK har fået lov til at stå for afslutningsmiddag og fest for det forestående VM i 
Pløjning, som skal løbe af stablen i dagene op til afslutningen d. 4. oktober 2015. Boldklubben skal 
stå for bordækning, servering og bar i samarbejde med arrangøren Landbo Ungdom. Der skal 
udarbejdes kontrakt til godkendelse hos Landbo Ungdom i Århus. Bagerends Køkken skal levere 
mad og forventet deltagerantal er 500-550 personer.

Håndbold
-Et helt nyt udvalg, som allerede har holdt møde og fordelt poster. Allerede særdeles velfungerende.
Senior Herre-træner er på plads. Assistent pladsen er under forhandling.
Dame-siden har trukket deres førstehold, - i øvrigt har de kun 1 træningstime ugentligt. 
Ungdomsholdene er på plads.
Der mangler tøj til U12, - der kigges på, hvad vi har i klubhuset.
Karen spørger ind til træner-tøj, ligesom det ses på fodboldsiden. Forskellige muligheder drøftes.

Fodbold
-Der har på tidpunkt for Hovedbestyrelsesmødet ikke været afholdt møde i fordbold-udvalget 
endnu.
Thomas fremkommer på vegne af Pige-fodboldsamarbejdet FC THY piger med et ønske om at låne 
bolde i klubhuset. Lige nu er der kun 19 bolde til de 60-70 piger. Hovedbestyrelsen bakker op om at
der naturligvis kan åbnes for at bruge alle bolde. I øvrigt anses pige fodbold samarbejdet som en 
stor succes.

Klubhus-udvalg
-Al bemanding er nu planlagt i kiosken for resten af sæsonen. 
Maling af vinduer og døre planlægges til næste år, - farve drøftes og besluttes
Der tales om beplantning på den lidt uvejsomme skråning, hvor det er vanskeligt at slå græsset.



Modeshowsudvalg
-Karin har deltaget i udvalgsmøde d. 18. juni, hvor udvalget meddelte, at de alle stopper efter 10 års
jubilæet, som ligger i marts 2015. Der er planlagt en kendt konferencier som ekstra festligholdelse 
af jubilæet.
Der er godt gang i alle aspekter af forberedelserne
Udvalget har tilbudt, at evt interesserede i at træde ind i et nyt modeshowsudvalg er meget 
velkomne til at deltage i kommende planlægningsmøder. Næste/første møde er i uge 41.
Hovedbestyrelsen vil forsøge at rekruttere nye medlemmer til udvalget.

Sponsorudvalg
-Der er nedsat et ”Bande-reklameudvalg” bestående af Jens Yde, Henning Yde og Jesper, som 
holder snarligt møde mhp at skaffe flere reklamer.
Jens Yde og Jesper vil ydermere holde møde om yderligere sponsor-aftaler.

Nors Hallen
-Der arbejdes i hallen intenst på flere fronter bl.a. nyt ventilationsanlæg, gulv-lakering og tanker om
fremtiden for cafeteriet..
Der stilles spørgsmål omkring muligheden for at få træningstider til indendørs fodbold. Jan Nielsen 
vil blive spurgt om ledige haltider, før der startes med spiller-rekruttering.

Punkt 4: Budget
Dette er forud for mødet udsendt til Hovedbestyrelsen på mail og gennemgåes på mødet.
Til næste møde, som øvrige udvalg inviteres til, udbedes fra dem foreløbigt budget for året indtil nu
samt et estimat omkring, hvordan budgettet holder for resten af året.
Det forventes at der kommer mere information omkring årets Thy Rock efter deres møde 12. 
september.

Punkt 5: Planlægningsmøde med alle udvalg
Alle udvalg inviteres til møde med budgetopfølgning tirsdag d. 7.oktober 2014
Jesper udsender invitation og dagsorden.

Punkt 6: Evt
Intet under eventuelt.

Referent: Karin


