
REFERAT BESTYRELSESMØDE NBK 7. OKT. 2014

Deltagere: Jesper Chistensen, Karen Nielsen, Thomas Dahl, Jacob Glasius og Karin S. Nielsen
Afbud fra Jan Nielsen.

Punkt 1: Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet godkendt uden tilføjelser

Punkt 2: Julefrokost
Årets julefrokost arrangement i hallen 22/11 gennemgåes med budget. Første reelle 
planlægningsmøde afholdes af Anette, Karen og Karin indenfor de kommende 14 dage.

Punkt 3: Info fra udvalg

a. Håndbold, - Der er nu tjek på alle skyldige kontingenter. Dette håndhæves stramt. Forfald 4/11 og
ingen betaling, ingen spil! Håndbold har været nødsaget til at trække 1. holds damer fra turnering, 
således at der nu resterer et serie 3 hold damer. Herrer spiller i Jyllandsserien. Ingen spillere til et 2. 
hold herrer i år.
Det er besluttet i håndboldudvalget, at der fremover ikke skal betales entre til kampene, - i stedet vil
man lave et amerikansk lotteri.
Der efterspørges fra håndboldudvalget, om det er muligt at referater fra møder samt 
kampprogrammer kan lægges på Facebook, men bestyrelsen henviser til NBK’ udemærkede 
hjemmeside, hvor alt kan læses.
Indkøb af trænertøj til teamene sætes i gang.
Håndbold hallen er jo desværre qua det nedsatte antal hold i år også mindre udlejet. Vi drøfter 
derfor mulighed for leje til indendørs fodbold. Thomas vil tale med Jan Frimor om muligheder.
Hallen har ansat 3 damer til at skabe mere liv via øget åbningstid i cafeteriet.

b. Fodbold, - sæsonen er jo ved at være forbi for i år
Old-Boys blev regionsmestre men tabte så deværre den næste kamp til Ålborg.

c. Støtteforening, - Det er hos Støteforeningen beslute, at det faste støtebeløb til NBK afslutes pr 
2015. Man ønsker forsat at støtte f.eks stævner og lign med 100,- pr spiller, men fra 2015 skal dette 
ske via målrettede ansøgninger fra ”gang-til gang”.
Der spørges til, om der er mulighed for at lave et lotteri ved Julefrokosten i hallen 22/11 og dette 
støttes af Hovedbestyrelsen.
Cykelsponsorløb planlægges til 12/6 næste år.
Der er i Støtteforeningen forsat ca 100 medlemmer.

d. Modeshowsudvalg, - 1. udvalgsmøde omkring planlægning af 10 års Jubilæumsshowet afholdes 
torsdag 9/10. Mads Blak er bedt om at sætte en lille information sammen omkring, hvad arbejdet i 
modeshowsudvalget består af jvf at der skal søges om nye medlemmer, der kunne tænke sig at løfte 
opgaven, når nuværende udvalg træder tilbage i foråret. Denne information bringes i Nors-Tved 
Tidende og NBK nyt ved de næste udgivelser.



e. Sponsorudvalg, - Jesper spørger ind til, hvor meget spiller-tøj indenfor såvel fodbold og 
håndbold, der er samt hvilke sponsorer, der er på? Karen og Jacob vil sørge for de ønskede 
oplysninger.

Punkt 4: Budget
Der har været kontakt til håndbold, - samt fodboldudvalg forud for mødet mhp status for det budget,
som blev lagt i starten af året. Der samles nu op på, hvordan disser budgeter holder resten af 2014. 
Håndboldbudgettet oplyses som værende rettet til og fodboldbudgettet balancerer.
Hovedbestyrelsens budget gennemgåes og korrigeres. Målsætningen er at budgettet skal være 
færdigbehandlet januar 2015. Der lægges op til fast afholdes af 2 møder årligt med specielt fokus på
budget, - 1 møde for håndbold og 1 møde for fodbold.

Punkt 5: Evt
Thomas fra Hovedbestyrelsen sidder i øjeblikket med 2 poster, - både formand for Støtteforeningen 
og medlem i Hovedbestyrelsen samt andet frivilligt arbejde i lokalområdet og han efterlyser nye 
kræfter til at indgå i én af sammenhængene. Der arbejdes på en løsning.

Der spørges ind til Fondsansøgninger. Der afholdes i nærmeste fremtid et fundraiser-kursus mhp 
optimering af ansøgning om fondsmidler.

Næste Hovebestyrelsesmøder 18/11 kl 19 hos Karen

Referent Karin S


