
Referat ordinær generalforsamling Nors Boldklub 27. feb. 2015

Der var fremmødt 20 personer inclusiv hovedbestyrelsen. Derudover deltog repræsentanter fra 
håndbold, - og fodboldudvalg samt støtteforeningen.

Punkt 1: Valg af stemmetællere:
Henning Yde, - Mads Blak

Punkt 2: Valg af dirigent:
I år vælges Hans Jørgen Birk. Denne konstaterer at generealforsamlingen er lovligt annonceret og i 
tide samt at alle er stemmeberettigede.

Punkt 3: Formandens beretning:

Generalforsamling - NBK - 2015-02-27

Formandens beretning:

Ja, dette er jo gentagelsernes beretning. Meget af det vi laver i hovedbestyrelsen er jo det samme 
fra år til år, bare med vidt forskellige udfordringer hvert år.
Vores opgave i Hovedbestyrelsen, består jo for en stor del, af at skaffe de midler, der skal til for at 
håndbold og fodboldafdelingerne skal drives på et fornuftigt niveau. Hvis vi gør vores arbejde godt 
nok, skulle fodbold og håndbold gerne kunne bruge alle deres kræfter på det sportslige i hver deres 
afdeling.

Så min beretning kommer som sædvanlig til at dreje sig en del om penge. Som jeg altid siger, så 
koster det penge at drive Nors BK – mange penge.
Som alle andre år, havde vi et stort job med at få vores budget til at hænge samme og få dette 
godkendt i starten af året. Selv om udfordringerne måske var større i år, som var første år uden 
Nors Cup i Håndbold.  Men vi fik lavet et budget der lige gik i et lille +. 
Nu er et budget jo så taknemmeligt. Det er jo bare noget man tror, men ikke ved. Men selv for en 
lille virksomhed som vores, er det vigtigt at have et budget at sammenligne med og pejle efter, 
efterhånden som året går og indtægter og udgifter realiseres.
Og vi havde jo et større underskud sidste år. Og det kan vi jo ikke leve af. Så det skulle laves om til 
i år. Så jeg er glad for at kunne sige at sidste års underskud er vendt til et overskud.  Der har både 
været poster der har medvirket negativt og poster der har medvirket positivt. Og det er desværre en
af de negative der har medvirket positivt. Her tænker jeg på at vi jo trak vores damehold ved 
sommerpausen. Men det kan være at håndboldformanden fortæller mere om dette.

Og for at få alle omtalte penge i kassen har vi mange aktiviteter, som giver penge i kassen:

Og så har vi jo Thy Rock. Det er stadigvæk et fantastisk arrangement, der hver år stables på 
benene af de 800-900 frivillige personer, der skal til at arrangere dette show. Igen i år er det nogle 
fantastiske navne der kommer og spiller og underholde til året Thy Rock. Men check selv lige den 
flotte hjemmeside www.thyrock.dk. 
Thy Rock’s generalforsamling blev afholdt d. 4. februar, hvor der var uddybende forklaringer på 
alle de mange ting der sker i Thy Rock regi.



Julefrokosten. Igen taler jeg om alle tiders bedste julefrokost, som NBK afholder hvert år i 
slutningen af november i Nors-hallen.  Der var i år en del flere gæster en til forrige fest, så det er 
jo rigtigt dejligt. Og det bevirkede også økonomisk væsentligt bedre resultat. 

Basar, som hvert år afholdes hvert år i marts, er ligeledes en af de årligt tilbagevendende 
begivenheder i Nors, som NBK er arrangør af. I år bliver datoen d. 21. marts – Vi forsøger altid at 
få det til at ramme et af vores hjemmestævner, så der er så mange mennesker i hallen i forvejen. Så 
kom ned i hallen og støt alle vores håndboldhold og kig ind forbi det store mødelokale, hvor alle de
fine præmier står. Og køb så nogle lodder…..

Dette er nogle af de aktiviteter vi bla. arrangerer for at få penge i kassen til at køre denne forening.

Men der er også andre indbringende foretagender. Vi har et sponsorudvalg. 
Bestående af MIG. Jeg er dog blevet lovet hjælp til at skaffe nogle flere bandereklamer heroppe på 
Vendbjerg. Så jeg håber, at vi kan få udfyldt nogle af de tomme reklamepladser.. Som de andre år 
er det stadig sværere og sværere, at finde nye sponsorer. Sponsorkronerne sidder ikke så løst mere 
hos de erhvervsdrivende. Men jeg må dog sige, at vi her i Nors absolut ikke kan klage over 
opbakningen fra de lokale firmaer. Vi har en helt utrolig opbakning blande de lokale firmaer. Det 
er mere, når jeg skal udenfor Nors at det nu kniber med at tegne aftaler. 
Men heldigvis har vi også Erhvervsklubben, som Benny Sørensen jo er formand for. Det er faktisk 
vores største bidragsyder. De har p.t. 40 medlemmer, hvilket er 5 mere end sidste år. Og det skal så
faktisk siges at disse nye medlemmer vist alle kommer fra Thisted. Så ekstra stor cadeau til 
Erhvervsklubben for at tiltrække alle disse medlemmer.

Og nu kan vi jo ikke kalde dem nye mere: NBK’s Venner. Det første år, fik vi til deres årsfest 
overrakt en check på 13.500,-. Andet år var så vokset til 30.000,- og så var den på 50.000,- i år. 
Dette bla. pga. mandehørm festen og dameaftenen. Men det er jo kun damerne, vi kan læse om i 
avisen. Hvad vi så skal lægge i det, ved jeg ikke. Så nu er det jo spændende, hvad de kan komme 
med til næste år….Jeg ved, hvad der er budgetteret med.

Og i denne sammenhæng må vi ikke glemme vores støtteforening, som stadig er vigtig for en klub 
som NBK.  Husk nu at betale jeres kontingent til dem.

Men det er jo nogle af de arrangementer, vi har for at skaffe penge til, at drive denne klub. Men der
bliver arrangeret mange andre ting i klubben i årets løb. 
Der er jo nogle aktiviteter, som hører under håndbold og fodbold, som også giver penge i kassen. 
Modeshow, som afholders næste fredag d. 6. marts, så hvis i ikke har købt billetter, så få det gjort. 
Jeg ved at de gerne vil have nye medlemmer i udvalget. Så gå ind på vores hjemmeside. Der har 
Mads Blak skrevet et stykke om, hvad det indebærer at være med til at arrangere Modeshow. Det 
kunne jo være at der v ar nogle her, der kunne finde dette interessant at hjælpe med. Og så er der 
jo det årlige indfodboldsstævne i december. 
Og alt i alt plejer dette så at givet lille overskud til Nors BK
Dette var jo bare den kedelige økonomiske del af klubben. Alt det sportslige kan i høre mere om 
lige om lidt når fodbold og håndbold fremlægger deres beretninger.

Og så vil jeg godt lige knytte en kommentar til de  strukturændringer vi har gennemført  i nors BK. 
Vi startede jo med dette for 3 år siden. Dette skulle give bedre klarhed over, hvad de enkelte udvalg
står for og hvad deres opgave er. Det bevirker også mindre indblanding fra hovedbestyrelsen til 



bla. håndbold og fodboldudvalgene. De tidligere år har jeg efterlyst personer til hjælp i disse 
udvalg, men disse er p.t. fuldt besat med mange nye personer, så det er jo dejligt. Om det er den ny 
strukturs skyld, kan man kun gisne om…..

Men, med dette vil jeg så gerne opfordre alle til at se lidt på vores hovedbestyrelse. I hvert fald den 
del jeg sidder på. Det er jo ikke sikkert, at det er hensigtsmæssigt, at jeg skal blive siddende her. 
Det kunne jo være, at der var nogle der sad med nogle andre ideer og en anden måde at køre denne
klub på.  Uden at sige for meget, så ved jeg, at vi senest næste år får brug for nyt blod til denne 
bestyrelse. Så jeg vil opfordre alle til, allerede nu at begynde, at tænke på, hvordan denne 
bestyrelse kan sammensættes på den mest optimale måde for klubben.
Til slut vil jeg gerne takke alle de frivillige mennesker, som gør at det er muligt at gennemføre de 
mange arrangementer vi afholder, for at holde Nors BK kørende.  Det være sig: trænere, 
holdledere, dommere, hjælpere til tidligere nævnte arrangementer, bladudvalget under NBK NYT, 
klubhusmedhjælpere osv. 
Sluttelig vil jeg gerne takke alle i hovedbestyrelsen og diverse udvalg for et godt samarbejde i 
2014. 
Og ser frem til et spændende 2015, men de udfordringer der nu kommer

Mange tak.

Jesper Christensen
Formand 
Nors BK.
www.norsbk.dk

Dernæst fulgte beretning fra fodbold-repræsentant Jacob Glasius og derefter beretning fra 
håndboldudvalgets Jan Nielsen.

Punkt 4: Budget:
Regnskab for 2014 er udleveret i kopi til de fremmødte og gennemgås ved Ingrid Ottesen.
NBK har vendt sidste års underskud på knap 76.000 kr til et overskud på 40.224 kr ved en stor 
indsats med speciel fokus på besparelser i alle udvalg.
Der stilles et enkelt spørgsmål omkring 2014’ resultat af fra Thy-Rock og der stilles spørgsmål til 
pris på en gulvreklame for Thy-Rock hos Mors-Thy håndbold. Spørgsmålene besvares og uddybes 
af Ingrid Ottesen.
Budget godkendes efter drøftelser og supplerende oplysninger.

Punkt 5: Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

Punkt 6: Valg til Hovedbestyrelsen:
Følgende er på valg, - Jesper Christensen og Karen Nielsen og begge modtager genvalg og bydes 
velkommen til endnu en periode.
Derudover modtager og genvælges Helle Madsen som suppleant til hovebestyrelsen.
Bente Busch genvælges som revisor.

http://www.norsbk.dk/


Punkt 7: Eventuelt:
Fra fremmødt stilles spørgsmål og fremsættes ønske om en uddybning af strukturen bag Thy-Rock. 
Der er 320 medlemmer i Thy-Rocks og heraf er de 40 medlemmer fra Nors Boldklub. Resten er 
repræsentanter fra de andre klubber i samarbejdet. Der ønskes en snak omkring, hvordan vi i NBK 
får indflydelse i Thy Rock og indflydelse på, hvilken vej, det bevæger sig og endelig om de 40 
repræsentanter fra NBK reelt ved og kender omfanget af, hvor stor indflydelse de har.
Ingrid Ottesen fremlægger strukturen endnu en gang og det pointeres, at der foreligger en liste med 
de 40 repræsentanters fra vores klubs navne. Der stilles så et spørgsmål omkring, hvordan det kan 
være, disse navne ikke er offentlige? Jesper Christensen vil undersøge, om det er lovligt at lægge 
navnene ud offentligt for der er ingen intention fra Hovedbestyrelsens side om, at det skal være 
hemmeligt. Derudover påtager Hovedbestyrelsen sig at sørge for, at de 40 repræsentanter føres frem
og gøres bevidst om deres ret og indflydelse på og i Thy-Rock. 
Generelt udtrykkes der i forsamlingen bekymring omkring, hvad der beskrives som en manglende 
gennemsigtighed i Thy-Rock og Mads Blak, der er repræsentant for mode-shows udvalget 
udtrykker frustration over, at Thy-Rock kun er repræsenteret ved andre klubbers mode-shows og 
ikke her i Nors.
Karen Nielsen besvarer bekymringen med, at vi netop, som det fremgår af tidligere referater fra 
Hovedbestyrelsen, har fokus på at sætte os mere ind i Thy-Rocks arbejde og dispositioner, men vi 
har haft stor tryghed ved at have Ingrid og Helle som vores repræsentanter, da de har gjort og gør et 
fantastisk stort stykke arbejde for vores klub i Thy-Rocks bestyrelse.

Efter en god og konstruktiv drøftelse om Thy-Rock roser Jørgen Kragh det gode samarbejde 
mellem Nors BK’ venner, Støtteforeningen og Erhvervsklubben.

Jens Yde tager ordet og hædrer vores formand. Han har indstillet Jesper til JBU’ Sølvnål for mere 
end 20 års engagement og deltagelse i NBK’ bestyrelser. På JBU’ vegne overrækker Jens Yde den 
flotte erkendtlighed til Jesper Christensen.

Sidste indlæg under eventuelt er uddeling af årets trænerpokal, som i år hører under fodbold 
udvalget. Fodbold ønsker at hædre og udmærke træner Michael Dahlgaard, som netop pgra en 
fodboldkamp ikke er til stede. På hans vegne modtager så hustru Lone pokalen.

Generalforsamlingen er afholdt i god tone med mange positive og konstruktive drøftelser, og som 
vanligt afsluttes mødet med et godt stykke smørrebrød og hyggeligt samvær

Referent Karin Skaarup Nielsen

Formand Jesper Christensen                                  Næstformand Karen Nielsen

Medlem Thomas Dahl                                           Sekretær Karin Skaarup Nielsen

Dirigent Hans Jørgen Birk


