
FU møde 150915

Deltagere Carsten, Michael, Preben, Lone, Jens Y., Jacob, Astrid

Event 17 okt. på Vendbjerg

NBK venner vil gerne overrække klubben en check og det vil vi I klubben markere på ovenstående dato. Der vil være 
lidt til ganen. Herrer serie 3 har mulighed for at deltage inden deres kamp kl. 16. Erhvervsklubben vil blive inviteret 
og ellers vil det være godt vi møder op fra udvalget.

Møde med DBU

Der er arrangeret møde den 7. okt. Kl. 16 med Klaus Geertsen. Her vil blive evalueret på vores brug af Morten 
Madsen og fremtiden omkring. Vi indhenter feedback fra alle trænere, så DBU har noget med hjem i tasken. Michael 
sørger for info fra Trænere.

Trænere

Vi er obs på at unge assistenter ikke står med deres hold alene og skulle træneren være fraværende, sørges der for 
en anden.

Vi er obs på at der ikke skal være for stor forældre aktivitet når der spilles kamp. Det er vigtigt at træneren styre 
kampen for spillernes skyld.

Lønnen til de forskellige trænere vil snarest efter sæsonafslutning blive udbetalt

Der vil være samlet trænermøde den 29. oktober kl. 19, hvor vi vil være vært med en bid mad og lidt drikke. Vi vil 
evaluere på efterårssæsonen og planlægge fremadrettet.

Kontingent

Der mangler fortsat en del fra de forskellige hold. Nogen mere end andre. U13 piger, u11 drenge er de hold hvor der 
ikke mangler betaling.

Jens Yde sender mail til trænerne om at de skal tage fat i spillerne for betaling inden 14 dage fra d.d.. Skulle dette 
ikke have effekt, får vi i udvalget til opgave at prøve at inddrive de sidste.

Indefodbold

Der forventes at kunne indberette mindst et hold i hver gruppe. De hold der mangler trænere vil vi forsørge  at finde 
andre trænere til. De yngste hold kan evt. trænes af forældre, hvilket før har været rigtig fint.

Når planen for indefodbold er lagt og der er sat tider på de forskellige hold spil, vil Jens Yde sende mail til alle 
trænere og FU. 

Jens Yde sørger for der er bander opsat i hallen, som vanligt.

Billetter til FCM hjemmekampe

Der er 50 billetter til deling mellem de hold der måtte ønske at deltage. Lone sender mail til trænere og det er først 
til mølle princippet.

Nors BK NYT og Internettet

Astrid har rettet de synlige fejl der ligger og vil for efter tiden sørge for at der kommer data ud til Kristian og Jens 
Ottesen.



Der opfordres til at der sendes info vedr. fodbold til Astrid, så hun kan sende det videre, eller sende det direkte til 
Kristian Amby og Jens Ottesen.

Kæde ved Klubhus

Der vil inden for kort tid blive opsat ikke låst kæde, da trafikken omkring klubhuset er øget. Det ødelægger desværre 
belægningen og vi har fine parkeringspladser.

P.u.v

Astrid


