
REFERAT UDVIDET BESTYRELSESMØDE NBK
D. 21. SEPTEMBER 2015

Deltagere: Jesper Christensen, Karen Nielsen, Thomas Dahl, Repræsentanter for håndbold - Lotte 
Hyldahl, Trine Ø. Andersen, Repræsentant fra fodbold - Jens Yde,  Kasserer Ingrid Ottesen og 
Karin S. Nielsen

Punkt 1, - Velkomst og godkendelse af referat fra sidst:
Referatet fra sidst gokendes med opfølgning omkring nyt medlem til Hovedbestyrelsen som afløser 
for Karen Nielsen. Der er endnu ikke fundet et nyt medlem, - problematikken tages op igen.
Som opfølgning på Thy Rock kan NBK’ repræsentant Ingrid fortæller, at det endelig budget for i år 
ikke er færddiggjort, da man har måttet finde en ny kasserer midt i forløbet, da den afgående sagde 
op pgra travlhed.
I forhold til Hovedbestyrelsens udtrykte ønske om en redegørelse af, hvordan 
markedsføringsbudgettet for Thy Rock ser ud, kan Ingrid oplyse, at markedsføringsbudgettet samlet
er 326.000 kr. Heraf giver Royal Fonden og Nordjyske 320.000. Hvor meget Royal Fonden 
sponserer er afhængigt af, hvor mange øl der sælges under Thy Rock.

Punkt 2, - Kasseren har ordet:
Kasserer Ingrid Ottesen gennemgår budgettet indtil videre i 2015 og det ser fornuftigt ud.
Ingrid henstiller til, at hvert udvalg lige sender hende en mail, når der er handlet i Inter Sport og 
hvad der er købt, så hun nemmere kan få tingene ind i systemet korrekt.
Ingrid beder om igen at medlemslister på såvel håndbold som fodbold fremsendes til hende snarest, 
således at det bliver gennemskueligt, når der betales via Conventus, hvem der har betalt.
I denne sammenhæng drøftes holdningen til restance og holdningen er klart, at har man ikke betalt 
kontingent, spiller man heller ikke i klubben. Det henstilles til fra Hovedbestyrelsen, at hvert enkelt 
udvalg synliggør denne holdning og hvert udvalgt skal selv sørge for at opkræve manglende 
kontingenter. Der er i øvrigt mulighed for at man via Conventus kan udsende mail til medlemmer 
omkring, at det er tid til betaling af kontingent.
Alle trænerkontrakter skal fremover sendes til kasseren i kopi.
Boldklubben har indkøbt ny Dan-Kort terminal med service-aftale.
Vi låner tit terminalen ud og det slider på apparatet og  derfor er der enighed om, at vi fremover vil 
opkræve 250,- for udlån.
Vi drøfter muligheden for Swipp Erhverv i klubhuset på Vendbjerg, - dette har været drøftet 
tidligere og Hovedbestyrelsen vil kigge på denne mulighed.
Til slut oplyser Ingrid at mailadresser og telefonnumre ikke passer i NBK Nyt. Der henstilles til at 
dette føres ajour såvel på hjemesiden som i NBK Nyt. Hvert udvalg får til opgave at rette indenfor 
eget område.

Punkt 3, - Info fra udvalg:
Håndbold, - Der mangler på nuværende tidspunkt en formand til håndboldudvalget. Mange er 
blevet spurgt, men der arbejdes videre med at finde en formand.
I denne sæson har vi hold indenfor U4-U6-U8 (mix), U10 (mix), 2 hold U12 piger, og et U18 
drenge hold i samarbejde med Sjørring.
På seniorsiden har vi 2 hold Damer, hvor der spilles i serie 3 og evt serie 2 på mulig dispensation og
2 hold Herrer



Der er indkøbt nye trøjer til U6 og til de to hold U 12 piger. Der spørges til nye trøjer til 
dameholdene. Der sanktioneres ved mødet nye trøjer til 2. holdet Damer med sponsor Sparekassen 
Thy og Nors Boldklub.
Der er trænere til alle ovennævnte hold men der mangles en bold-sponsor. Karen Nielsen spørger 
muligt emne.
Håndbold udvalget medbringer en opdateret liste over trøjesponsorer, som også er fremsendt til 
Karen Nielsen.
Fodbold, - 
Der er trænere til alle hold og en generel spiller fremgang.
Jens Yde udsender liste med trøjesponsorer til Jesper snarest

Punkt 4, - Info fra Hovedbestyrelsen:
Der har været hørt udefra lidt snak omkring årets julefrokost og valg af madlevarandør, men det 
føres til referat, at det er en enig Hovedbestyrelse, der står bag årets valg af madleverandør til årets 
julefrokost.

Punkt 5, - Budget:
Budgettet indtil videre gennemgået under punkt 2, og håndbold, - og fodboldudvalget bedes 
udsende forventelig budget til Jesper for resten af 2015, så rammerne holdes, og Jesper henstiller 
naturligvis til, at der handles med omtanke i udvalgene.

Punkt 6, - Maling af klubhus:
Klubhuset trænger voldsomt en maling, og Jesper har allerede modtaget et tilbud på maling af huset
incl arbejdsløn og der vil blive indhentet flere. Kommunen skal ansøges om tilskud inden arbejdet 
sættes i gang, men bestyrelsen er helt enige om, at klubhuset skal males.

Punkt 7, - Status på VM i pløjning:
Der er helt styr på planlægningen af VM, - Anette og Karen har gjort et kæmpestort stykke arbejde, 
og alt synes nu på plads i rigtig god tid.

Punkt 8, - Evt:
Jens Yde udsender 22/9 en indbydelse til sammenkomst for relevante interesenter i klubhuset på 
Vendbjerg lørdag d. 17/10 kl 14.
Thomas Dahl fremsæter ønske om træneruddannelse fra FC Thy pigerne. Han fremsender materiale 
til fodboldudvalget.
Lotte spørger ind til aftale med Støtteforeningen, og Thomas lover at fremsende en skrivelse til 
hende med info om, hvordan man kan søge tilskud og til hvad.

Næste Hovedbstyrelsesmøde bliver mandag d. 19/10 kl 19.30
Årets julefrokost med repræsentanter fra alle udvalg planlægges til lørdag 5/12.

Referent Karin S. Nielsen


