
Referat af bestyrelsesmøde mandag den 27. April 2015

Der var afbud fra Karin Nielsen.

Referatet fra sidste møde blev godkendt og bestyrelsen konstituerede sig som 
følger:

Formand Jesper Christensen

Næstformand og med reference til håndbold Karen Nielsen 

Sekretær Karin Nielsen

Menig og med reference til fodbold Thomas Dahl

Info fra udvalg.

Håndbold:

Sæsonen er veloverstået. Dog er der 2 håndboldspillere fra seniorsiden – herrer – 
som ikke har betalt deres kontingent, på trods af flere henvendelser. Det skal 
præciseres her fra hovedbestyrelsen at det IKKE er acceptabelt at spille fodbold, før 
at kontingent for håndbold er betalt – og omvendt.  Formanden skal give de 
pågældende yderligere 14 dage fra dags dato, ellers må de ikke anvendes på holdet, 
før restancen er betalt . Jens Johansen skal følge op på det.

Fodbold:

Senior afdelingen er der mange til træning og det er rigtigt godt. Thomas kontakter 
fodboldudvalget, angående ” klubhusudvalget” og overdragelsen af den til Astrid.

Udvalget som består af Astrid, Henning og Inger Bislev, kører rigtig godt. 

Hvor langt er vi med mobilpay/swipp. Jens Johansen kontaktes herom.

Nyt emne til hovedbestyrelsen:

Thomas Dahl kontakter personen som vi har i ” ønske ” og melder ud til næste 
møde.

Budget 2015:



Blev godkendt og fodbold og håndbold får budgetterne tilsendt d.d. fra Karen 
Nielsen.

Nors bk nyt:

Jens Ottesen trykker lige p.t ca 100 stk. hver gang og de er hos købmanden og i 
klubhuset/hallen. Vi fornemmer at der er behov for flere, hvorfor vi vil forsøge 
næste gang at trykke 50-100 flere.

Husk stadig at indlevere materiale til Nors bk nyt og til vores hjemmeside. Alle er 
ansvarlige herfor. Deadline næste gang er i uge 32.

Klubliv Danmark.

Der er kun 4 steder i Danmark, hvor dankort betalingen vil give en lille % til Nors 
boldklub, dersom man som kontohaver tilmelder sig det hos klubliv Danmark. Når 
konsulenten kontakter Jesper igen, ønsker vi at vide om der er flere ” butikker ” i 
støbeskeen. Vi siger ok til det, men ønsker ligesom at vide, om der er penge i det til 
Nors boldklub..

Datatilsynet:

Angående medlemmerne af Thy Rock, må vi ikke offentlige gøre dem op Nors bk ´s 
hjemmeside jf. www.datatilsynet.dk/erhverv/foreningen.

De må gerne offentliggøres i vores klubblad, hvorfor det vil ske ved næste 
udsendelse. Jesper er ansvarlig herfor.

ThyRock.

Hvis vi ønsker sponsor – deltagelse på vores mode messe etc. henstiller 
hovedbestyrelsen til at man går via vores medlemmer i Thy rock ´s bestyrelse – 
nemlig Ingrid Ottesen og Helle Madsen. Både så vores egne medlemmer ved at der 
ansøges om noget, ligesom de bedre kan ” sælge ” ideen overfor de andre.

Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 18 juni kl. 19.30 hos Karen Nielsen.

Ref. Karen Nielsen

http://www.datatilsynet.dk/erhverv/foreningen



