
Nors Boldklub, Bjerget 12A, 7700 Thisted

Referat FU-møde 26/11-15

1. Referat - Ingen bemærkninger
2. Info fra klub/bestyrelse

a. 7/11 var der indestævne i fodbold og alt gik planmæssigt. Lidt drillerier med uret.
3. Ungdomsafd/seniorafd.

a. Der er opsat nøgleboks i hallen til boldrum. Alle trænere har fået besked om kode.
b. Kontingent – Betal nu. Der er kun 13 indbetalinger
c. Seniortræner Per Christiansen anmoder om trænermøde omkring muligheder til 

foråret. Preben Gravesen, Michael Dahlgaard og Carsten Bang vil arrangere mødet 
og deltage. Der er fokus på om Thomas Oldmann vil være med til at træne senior.

4. Trænere
a. U11 Camilla Amtoft mangler træner til forårssæsonen, og tager selv over efter 

sommer. Astrid kontakter Elena og Elisa for om de kunne tænke sig at tage tjansen
b. U9 Michael har sendt mail til Hillerslev og vil følge op.
c. U13 Aron/Benjamin fortsætter til sommerferien
d. U8 Jens Yde vil spørge Jacob Margon om han kunne tænke sig at træne holdet
e. U6/U7 Mette og Morten har dem til indendørs. Lone vil spørge dem om de vil træne 

holdet udendørs
f. U10 drenge Jens vil spørge Anette om hun vil fortsætte

5. Budget
a. Der afholdes budgetmøde den 3/11 for de udvalgsmedlemmer der kan. Der vil blive 

kigget på indkøb af materialer og tøj
6. Arb. Fordeling udvalg/forældre

a. Der har tidligere været lavet en tipskupon hvor forældre skulle skrive sig på mindst 
to opgaver. Jens finder den frem og vi vil finde opgaver til næste møde. En anden 
mulighed for forældresamarbejde er at oprette et stjerneteam for hvert hold og sætte 
opgaver på disse valgte forældre. Find gode ideer til næste møde.

b. Mulige opgaver kunne være kioskpasning samt billetter til fcm kampe.
7. Årsplan – sættes på dagsorden fremover
8. evt

a. reglement for klubhus opsættes snarest
b. Kioskplan for foråret vil være hjælpere der skiftes til at holde styr på kassen
c. Teknikmærketræning – Michael vil gerne gøre mere ud af fortræning i forbindelse 

med denne træning
d. FCM samarbejde, vi fortsætter med niveau C

9. Næste møde 14/1-16 kl. 19 
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