
REFERAT HOVEDBESTYRELSESMØDE NBK 25/11-14

Punkt 1, -  Godkendelse af referat fra sidst: Referatet godkendt uden bemærkninger

Punkt 2, -  Julefrokost:
Årets julefrokost 22/11 er godt overstået, - der var fantastisk stor opbakning og god stemning. 
Evalueringsmæssigt skal vi sørge for, at der er noget ekstra godt til vores hjælpere næste år, når vi 
er færdige.
Vi har udsendt evalueringsskemaer til kontaktpersoner for vores gæster mhp at få input til at gøre 
fresten endnu bedre. Evalueringsskemaerne åbner op for at man anonymt kan komme med ris og ros
til arrangørerne. På tidspunkt for bestyrelsesmødet er allerede indkommet svar på enkelte af 
skemaerne.
Næste års julefrokost bliver 21. november 2015
Punkt 3, - info fra udvalg:
a/ Håndbold kører uden problemer. Obs som noget nyt er Mastercard på vej som betalingsmiddel på
Conventus.
Det overvejes om der skal tilmeldes endnu et herrehold til turneringen efter jul.
Sidste spisning i hallen ved hjemmestævne d. 14/12 med flæskesteg.
b/ Fodbold, - der er inte nyt. Der er vinterpause. Træningslejr er beramet til ultimo februar 2015. 
Der er planlagt evalueringsmøde med kioskens hjælpere.
Samarbejdsaftalen med FC Thy Piger er nu delt op i en samarbejdsaftale og et økonomisk bilag.
Hovebestyrelsen støtter op om forlængelse af aftalen endnu et år
c/ Støtteforening, intet nyt.
Punkt 4, - Hovedbestyrelsen 2015:
Karen Nielsen og Jesper Christensen på valg.
Karen Nielsen trækker sig efter næste generalforsamling som næstformand i bestyrelsen men 
forbliver tilknyttet aktivitetsudvalget som en del af planlægningen ved de store arrangementer bl.a. 
VM i pløjning samt julefrokosten.
Jesper Christensen modtager genvalg og siger ja til endnu en periode.
Desuden mangler vi i bestyrelsesregi et nyt medlem til sponsorudvalget samt et nyt medlem med 
kontakt til fodboldudvalget.
Punkt 5, - kan kasserer have job i to idrætsforeninger?
Der rejses spørgsmål omkring fremtiden for klubbens kasserer, men en enig bestyrelse ser ingen 
problematik i, at kasseren har samme funktion hos to forskellige foreninger.
Punkt 6, - Thy Rock:
Vi har modtaget foreløbigt regnskab fra Thy Rock 2014 og når endeligt regneskab foreligger i 
underskrevet stand, forventer vi en detaljeret gennemgang. Derudover ønskes mere detaljeret 
indblik i og information om og fra Thy-Rock komiteens arbejde.
Punkt 7, - Evt
Vi inviterer fodbold, - og håndboldudvalgets formænd, kasserer, støtteforening samt Henning Yde 
til en forsinket julefrokost 9/1 2015.
Næste møde umiddelbart inden julefrokosten.
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