
REFERAT HOVEDBESTYRELSESMØDE NBK 19. AUG. 2015

Deltagere: Jesper, Karen, Thomas og Karin

Punkt 1: Velkomst og godkendelse af referat fra sidste møde

Referat godkendt uden bemærkninger

Punkt 2: Info fra Udvalg

Håndbold: Udvalget er informeret om, at budget skal være på plads inden næste Bestyrelsesmøde.

Holdplanlægning for den nye sæson er så småt i gang.

Fodbold: De er ligeledes informeret om, at budget tages op på næste møde i september

I forhold til såvel håndbold som fodbold bedes udvalgene snarest ved opstart og i hvert fald, når 
hold meldes til turneringerne, at der sendes holdlister til Ingrid Ottesen, så hun kan følge op på evt
kontingent restancer

Thy Rock: Det endelig regnskab for årets Thy Rock foreligger ikke endnu. Hovedbestyrelsen vil 
følge op på, hvilke organisationer og foreninger, der støttes via Thy Rock, da dette bliver drøftet.

Punkt 3: Hovedbestyrelsen

Der er endnu ikke fundet en erstatning for Karen Nielsen, som ønsker at træde ud af 
hovedbestyrelsen. Emner drøftes endnu en gang og der følges op på allerede udsendte 
forespørgsler.

Punkt 4: Julefrokost

Planlægning af årets julefrokost er i fuld gang, - der skal findes en anden mad-leverandør og 
indkomne tilbud drøftes. Der er ligeledes gang i planlægningen af VM i pløjning.

Punkt 5: Klubdragter



Der drøftes klubdragter, - disse koster 500 kr pr stk. Støtteforeningen støtter med 100 og 
Hovedbestyrelsen med 50, -. Således bliver reel pris for spillere 350,-. Sponsor- tryk er Inter-Sport, 
Støtteforeningen og NBK.

For seniorholdene gælder at NBK’ Venner støtter med 50, - pr dragt og sponsor tryk er 
Sparekassen Thy. Hver afdeling (håndbold og fodbold) må selv finde yderligere sponsor svarende 
til en støtte på 100,- pr dragt således at pris for spiller også bliver 350,-.

Evt: Ingen forslag indkommet til formand.

Næste møde bliver 21/9 kl 19.30 hos Karen Nielsen Søbakken 3. Ved dette møde inviteres såvel 
Jens Johansen fra Fodboldudvalget og Lotte Hyldahl fra Håndboldudvalget. Der vil være primært 
fokus på budgetlægning.

Karin S Nielsen udsender invitation og dagsorden 1 uge før

Referent Karin S. Nielsen


