
Referat bestyrelsesmøde NBK 16. feb 2015

Deltagere: Jesper C, Karen N, Jan N, Jens J, Thomas D og Karin N

Punkt 1: Godkendelse af referat fra sidst
Referat godkendt uden bemærkninger.

Punkt 2: Info fra Udvalg
Fodbold, - 
Det nye udvalg med nu 7 medlemmer er tiltrådt og opgaverne er fordelt i udvalget. Fokus for 2015 
bliver i fodboldudvalget: Synlighed og Overblik.
Der er mange drøftelser i gang om hvordan fokus skal nås og der tales om mere samarbejde på 
tværs i klubben. Der er ligeledes fokus på dialog med FC Thy pige samarbejdet.
Alle trænere får fra nu standardkontrakt, hvor diverse formalia er standardiseret.
Der er ønske om 1-2 hjemmestævner i år og der satses på Ramsing Cup igen i år.
Fodboldskolen i uge 27 er under planlægning.
DBU har lanceret ”skattejagt” for de helt små og det er med i overvejelser om NBK går ind i dette. 
Jens J viser en stor planche med et skematisk overblik over udvalg/opgaver og tæningstider, som 
skal hænges op i klubhuset.
Klubhuset er ved at blive gennemgået og tj er ved at blive talt op af Carsten B. OBS mht tøjet, gør 
Jesper opmærksom på at vi skal huske vores sponsorforpligtelser.
Vi drøfter og Jens J vil undersøge muligheden for Mobil-Pay i klubhuset via mobil på abonnement, 
hvorved også fastnetforbindelsen vil kunne opsiges.
Håndbold, -
 Udvalget kører stadig godt men ellers ikke så meget nyt derfra. Sidste hjemmestævne i år bliver 
21/3 samme dag som NBK’ traditionsbundne basar.
Støtteforening, -
Der har været afholdt møde og Thomas Dahl bliver i foreningen endnu et år. Enkelte tilføjelser til 
lov og vedtægtsændringer for støtteforeningen tages op på årets generalforsamling 27/2 på 
Vendbjerg.
Sponsorudvalget, - 
Udvalget går nu i gang med indhentning af aftaler til forårssæsonens start. Dækcenteret har 
forlænget aftalen endnu et år.

Punkt 3: Hovedbestyrelsen 2015, - emner til nye medlemmer:
Thomas Dahl siger ja til at fortsætte et år mere trods meget presset program i hverdagen.
Derudover drøftes forskellige muligheder til erstatning for afgående næstformand Karen Nielsen.
Vi arbejder videre med flere muligheder inden generalforsamlingen. 

Punkt 4: Budget
Budget for diverse udvalg samt hovedbestyrelsen er gennemgået og bliver endeligt godkendt ved 
næste møde.

Punkt 5: Basar 21. Marts 10-17.45
Karin har modtaget ”to-do liste” fra Karen omkring opgaver og starter ud med disse. 
Thomas Dahl reviderer basar gave-listen således at denne er lige til at gå ud fra når bidrag skal 
indhentes. Derefter videresender Karin den til indsamlerne.



Jesper C vil være til stede ved basaren, da såvel Karen som Karin er forhindrede.

EVT:
Der bestilles 60 stk smørrebrød på Nors Kro til årets ordinære Generalforsamling 27. feb på 
Vendbjerg kl 19, og der sørges for øl/vand, kaffe og te. 
Hovedbestyrelsen møder kl 18
Peter Pedersen spørges om han vil påtage sig tjansen som ordfører igen i år.

Referent: Karin Skaarup Nielsen


