
REFERAT FRA HOVEDBESTYRELSESMØDE NBK 19/10 2015

Deltagere: Jesper, Karen, Thomas og Karin

Punkt 1- Velkomst og godkendelse af referat fra sidste møde:

Referat godkendt med opfølgning omkring maling af klubhus. Der mangler 
tilbagemelding fra lokal maler. Jesper følger op på dette, og når tilbud foreligger og 
der er taget beslutning om maling af huset, skal kommunen søges om tilskud.

Jesper undersøger endvidere muligheden for tlf-nummer til klubhus, og Karen vil, 
når dette er klart, oprette Swipp Erhverv til betaling i klubhusets kiosk.

Punkt 2 – Info fra udvalg:

Håndbold, - 1. hold Herrer trænger voldsomt til nyt spilletøj, - det, de har er hullet, 
lappet og for småt. Hovedbestyrelsen sanktionerer indkøb af nyt tøj, hvor begge 
hovedsponsorer skal på. Opgaven med at indhente korrekte størrelser, rygnumre 
osv uddelegeres til Jan Nielsen.

Vedr Formandsposten i udvalget, fungerer Lotte Hyldahl for nuværende som sådan.

Fodbold, - Der afholdes møde i udvalget på torsdag, og der afventes nyt derfra.

Conventus, - Det indskærpes igen fra Hovedbestyrelsen til alle involverede i 
opkrævning af kontingent, at AL kontingent SKAL betales via Conventus, da det giver
for meget ekstra bogføring, hvis kontingent betales ad andre veje.



Punkt 3 – Nyt medlem til Hovedbestyrelsen:

Der er 2 afgående medlemmer fra Hovedbestyrelsen, som ikke modtager genvalg til 
næste ordinære generalforsamling. Der har meget længe været arbejdet på at finde 
nye medlemmer ved direkte kontakt til flere, men uden held.

Derfor udsendes nu et ”nødråb” til lokalsamfundet om at stille op for vores klub. 
Jesper laver et udkast til et sådant nødråb, som gennemlæses og suppleres af resten
af Hovedbestyrelsen. Vi vil opslå på Nors By på Facebook, via mail på Conventus til 
alle medlemmer, NBK nyt og vores hjemmesiden. Dette i håbet om at finde friske 
nye kræfter, så vores klub kan bestå.

Punkt 4 – Evaluering VM i pløjning:

Vores VM i pløjnings arrangement gik rigtig godt, - det var et stort stykke arbejde at
planlægge men veludført. Det gav et fint overskud til klubben på kr 62,212,33 ikke
mindst takket være vores fantastiske hjælpere, som igen stillede op. Der er kommet
stor ros tilbage fra Landbo ungdom.

Punkt 5 – Status på julefrokost i november:

Planlægning af boldklubbens julefrokost 21/11 er allerede i fund gang.

Karen har i år udsendt en mail til såvel fodbold, - som håndboldudvalg, om at disse 2
udvalg venligst skal finde og stille med 9 hjælpere hver, og derefter suppleres op via
Hovedbestyrelsen til de resterende.

Niels Jørgen er i fuld gang med det indledende arbejde omkring salg af billetter.

Der indkøbes nye duge i år.

Karen, Anette og Karin afholder snarest møde.



Punkt 6 – Evt:

NBK’  venner  har  ved  et  arrangement  i  klubhuset  d  17/10  overrakt  en  check  til
boldklubben og formand Jesper Christensen på kr 50.000, hvilket vi naturligvis er
meget glade og taknemmelige for.

Der er fremkommet ønske om en opvaskemaskine i klubhuset, hvilket sanktioneres
af Hovedbestyrelsen.

Vedr det netop afholdte ”Irsk aften” i hallen afstår NBK fra del i overskuddet, da vi
trods intention herom, ikke kunne stille med medhjælpere.

Næste møde incl julefrokost 11/12 2015 kl 17 hos Karen, Guldstjernevej

Inviterede  bliver  Formænd  for  håndbold,  -  og  fodbold  udvalg  +  kasserer  +
klubhusformand  Henning  Yde  og  ægtefæller,  og  disse  møder  kl  18  efter
Hovedbestyrelsens møde.

Karin udsender snart indbydelse

Referent Karin S. Nielsen


