
REFERAT HOVEDBESTYRELSES MØDE NBK 9/1-15

Deltagere: Jesper, Karen, Thomas og Karin

Punkt 1: Godkendelse af referat fra sidst:
Referat godkendt med følgende tilføjelser, - Jvf udsendelse af evalueringsskemaer til deltagere i 
julefrokosten ultimo november har der været afholdt evalueringsmøde med Jesper, Karen, Anette og
Niels Jørgen. De udsendte evalueringsskemaer er gennemlæst og behandlet.
Desuden jvf ønske fra hovedbestyrelsen om større indsigt i Thy Rocks arbejde er kontaktpersonen 
fra bestyrelsen Jesper bedt om i fremtiden at fremskaffe referater fra møder samt regnskab. 
Specifikt er talt om Thy Rocks markedføringsbudget og Jesper har forklaret, at 
markedføringsudgifter refunderes via Royal Fonden. Jesper vil endvidere til næste møde søge flere 
supplerende oplysninger omkring Thy-Rocks indsamling til Thy-Mors håndbold og endelig også 
omkring struktur med f.eks spørgsmål omkring hvorvidt der skal ansættes nogen til vedligehold af 
bygning på Dyrskueplads eller hvad man tænker omkring dette.

Punkt 2: Nyt fra udvalg:
Håndbold, - der er her efter jul tilmeldt endnu et hold herrer og der forhandles omkring forlængelse 
med herretræner til næste sæson.
Ellers kører håndboldsiden stadig fint.
Der skal laves budget, som skal foreligge til næste møde, hvor diverse udvalgsformænd skal 
deltage.

Fodbold, - Der er fundet 4 nye medlemmer til udvalget, - dejligt.
Ligeledes skal udvalget lave budget.
Ellers intet nyt fra fodbold, da aktiviterne jo er nedsat pgra vinterpausen.

Hallen, - Der er nu åbent i hallen tirsdag+onsdag+torsdag fra 17-20.30. Cafeteriet passes af 
frivillige.

Støtteforening, - inte nyt herfra

Punkt 3: Budget:
Endeligt budget foreligger til møde møde.
1. udkast fra alle udvalg incl Hovedbestyrelsen skal være klar til næste møde hvor alle 
udvalgsformænd indkaldes.
Dato er d. 16. februar kl 19.30

Punkt 4: Basar:
Basar planlægges til 21. marts i forbindelse med sidste hjemmestævne i hallen i denne sæson.
Tidspunkt kl 10-17.
Opslaget sættes på hjemesiden og foldere og opslag  sætes op i byden.
Foldere og opslag sørger håndboldafdelingen for, hvor der smatidigt reklameres for 
hjemmestævnet.
Desuden sættes punktet Barsar på næste møde 16/2.



Evt: Året generalforsamling i NBK bliver 27. februar. Indkaldelsen hertil sættes på Hjemmesiden. 
Karin ordner dette med Amby vhja sidste års indkaldelse med rettet dato. Ellers er tidpunkt det 
samme.
Ved næste møde tages stilling til bestilling af smøørebrød til forsamlingen

Referent: Karin


