
Referat af håndboldudvalgsmøde d. 12/5 2015.

Tilstede: Lotte, Kent, Trine, Lone, Camilla, Lene

Fraværende: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde: 

Referatet blev godkendt.

2. Nyt fra Halbestyrelsen:

Trine informerede om hvad der rører sig vedr. hallen. Herunder  resultatet af brugerundersøgelsen.

Vi ønsker at etablere en max-total-bane i hallen, der søges om tilskud hertil, fra bl.a. Kredsen. 
Ansvarlig Lotte.

D. 19/9 arrangeres der Irsk aften i hallen. Vi skal regne med at stille med hjælpere.

3. Trænere sæson 2015/16:

U4/U6: Lotte og Mette

U8: Sanne Fuglevig

U10 D & P: Kent

U12 P: Anniqa Lux

U12 D: spiller i Sjørring

U14 D: spiller i Sjørring

U14/U16 P: Vi forsøger at samle et hold. Der reklameres for det i Nors/Tved Tidende, Hjemmesiden
og Facebook. Ansvarlig: Camilla

U16D: Samarbejde med Sjørring – træner Lucas Bak.

U18P & U18D: træner med seniorerne.

4. Post:

Al mail-korrespondance videresendes fremover til Lotte.

5. Formand: 

Der blev ikke valgt en formand, men vi arbejder på sagen 

6. Flere i udvalget/generalforsamling:

Vi forsøger at skaffe ”hjælpere” til konkrete opgaver



7. Nye trøjer/sponsorer: Der skal indkøbes 3 sæt nye spillertøj – Trine kontakter Jesper vedr. 
sponsorer.

8. Tilbud om køb af træningsdragter til spillerne:

Alle spillere skal have tilbud om at kunne købe en klubdragt (Blå trøje og sorte bukser) som skal 
være identisk med den klubdragt der tilbydes i fodboldafdelingen. Der trykkes initialer på tøjet. Det
undersøges mht. tilskud fra Støtteforeningen og NBK. Ansvarlig: Trine

9. Kontingentstigning = en bold pr. spiller:

I Sjørring har de gode erfaringer med dette. Det undersøges nærmere med Hovedbestyrelsen.

10. Conventus: Lene holder et internt kursus for håndboldudvalget (conventus og Håndoffice) Senere 
på sæsonen holdes det ligeledes for trænerne. 

11. Økonomi:

Budgettet blev fremlagt.

12. Fællesskab mellem fodbold, håndbold og gymnastik?

Punktet udskydes til efterårets møde

13. Evt.:

Dommerbord/Halansvarlig/Speaker: Hanne Ø bliver spurgt om hun vil tage denne tjans igen.

Indkøb af harpiks/lægetaske mv: Lotte og Kent har bemyndigelse til dette.

Opslag ang. kampe i hallen: Lene undersøger om Jens Ottesen og Kim fortsætter med dette 
arbejde.

Amerikansk Lotteri: Skal vi fortsætte med det? Uafklaret – tages op på næste møde.

Kurser: Lene undersøger om det er muligt at få en instruktør til Nors Hallen, for at lave et 
inspirationskursus for alle klubbens trænere.

Lene orienterede kort fra turneringsudvalgsmødet.

Næste møde: Camilla indkalder.

 

Referent: Lone Skinnerup


