
Referat Hovedbestyrelsesmøde NBK 18. juni 2015

Deltagere: Jesper, Karen, Thomas og Karin

Punkt 1: Velkomst og godkendelse af referat :

- Referat godkendt med enkelt opfølgning vedr kontingentbetalinger.

- Desuden obs at deadline for NBK Nyt er i uge 32, - dato sættes på 
hjemmesiden.

- Klubhuset er overdraget til Astrid og Thomas er trådt ud af udvalget 
men fungerer naturligvis stadig som kontaktperson.

Punkt 2: Info fra Udvalg:

Efter sommerferien d. 19/8 afholdes udvidet bestyrelsesmøde, hvor alle 
udvalgsformænd inviteres med og her forventes såvel information samt 
budgetopfølgning.. Derudover bedes udvalgsformænd medbringe liste 
over, hvilke trøjesponsorer, vi har lige nu.

Der har været bandeudvalgsmøde i uge 24. I udvalget er fordelt, hvem fra
udvalget der kontakter hvilke muligt bandesponsorer, - mere om det 
19/8.

Støtteforeningen har afholdt det årlige Cykelsponsorløb og det var dejligt 
vejr og trak ca 45 deltagere. Thomas kommet med et ønske omkring 
større opbakning fra klubbens side, - og dette tages naturligvis ad notam. 
Til næste år vil vi forsøge at få alle udvalg, spillere og trænere med.



Punkt 3: Hovedbestyrelsen, - emner til nye medlemmer i stedet for Karen

Vi afventer en tilbagemelding fra Thomas vedr et muligt emne til 
Hovedbestyrelsen, som blev fremlagt ved sidste bestyrelsesmøde.

Derudover overvejes alternative muligheder for rekruttering til pladsen i 
Hovedbestyrelsen, og vi arbejder videre.

Punkt 4: VM Pløjning

Karen vil sætte et opslag op på NBK’ hjemmeside med en beskrivelse af 
arrangementet som løber af stablen i hallen 4/10. Det slås ligeledes op, at
hjælpere søges og kan henvende sig til Karen. Der afholdes et indledende 
møde omkring planllægning snart. Det er endnu for tidligt med 
rekrutteringen af hjælpere, men grovskitsen for aftenen er på plads.

Punkt 5: Julefrokost

I næste uge udsendes af Karen mail til relevant mulige madleverandører, 
så dette kan falde på plads. Musikken leveres i år af ”Like to Dance” og 
der vil være en ½ times overraskende underholdning, men dette forbliver 
en overraskelse .

Billetsalg starter i august og den nærmere planlægning i september.

Selve julefrokosten er i år d. 21/11.



Punkt 6: Evt.

Thomas forespørger om evt støtte til anlæggelse af legeplads på 
Vendbjerg, som påtænkes begyndt i efteråret. Dette astiller bestyrelsen 
sig positive overfor. Senere på året afholdes møde for interesserede 
ligesom der også skal ansøges fonde om økonomisk støtte.

Næste møde 19. august 2015 kl 19.30

Alle Udvalgsformænd inviteres med og der forventes bl.a. 
budgetopfølgning.

Referent Karin


