
REFERAT HOVEDBESTYRELSESMØDE NBK 25/1-2016

Deltagere: Jesper, Karen, Thomas og Karin

Punkt 1: Godkendelse af referat fra sidst

Referatet godkendt uden bemærkninger

Punkt 2: Info fra udvalg

Fodbold, - der er valg til fodboldudvalget 10/2. Der mangler udvalgsmedlemmer.

Håndbold, - der er ligeledes valg til udvalget men 4/2. En stor del modtager genvalg.

Støtteforening,  -  der  er  i  øjeblikket  informationsrunde til  såvel  håndbold,  -  som
fordbold udvalg omkrin støtteforeningens tilskudsregler og ansøgning hertil.

Sponsorudvalg, - der arbejdes på ny hovedsponsor til foråret til klubben

Punkt 3: Budget

Jesper  har  som  anmodet  modtaget  budgetter  fra  både  håndbold  og
fodboldudvalget.

Ved gennemgang er der enkelte uklarheder. Karen vender tilbage til håndbold med
spørgsmål og Jesper kontakter fodbold.

Herefter  bliver  endeligt  budget  for  hele  klubben  incl  Hovedbestyrelsens  del
godkendt til næste møde.

Punkt 4: Opfølgning på nyt medlem til Hovedbestyrelsen efter 22/2



Det planlagt Nødråb/Opråb er lavet af formand Jesper, sendes nu ud via Conventue,
uddeles med flyers i  postkasser i  byen og ophænges hos købmand, i  hallen samt
sættes på Nors Bys Facebook side. Hovedbestyrelsen fordeler flyers i postkasser og
Jesper  sørger  for  indsættelse  på  Facebook,  Karen  for  opsætttelse  i  hal  og  hos
købmand.

Punkt 5: Opfølgning på julefrokost og næste års planlægning

Som forventet gav 2015’ julefrokost i hallen en overskud på kr 48.760,85.

Det  er  svært  på  nuværende  tidspunkt  at  begynde  evt  omorganisering  af
planlægningen til dette års frokost, så længe de nye Hovedbestyrelsesmedlemmer
ikke er fundet. Efter konstituerende møde med den nye Hovedbestyrelses startes
dette arbejde op.

Punkt 6: Basar – hvornår og hvordan?

Hovedbestyrelsen beslutter, at Basar 2016 udsættes til 2017 og således suspenderes
i år. I stedet for basar vil forsøges lavet amerikansk lotter ved henholdsvis håndbold
hjemmestævne, herre, - og damefrokost her i foråret. Derfor vil givere til basaren
stadig blive kontaktet.

Kontaktperson Karen Nielsen

Punkt 7: Ordinær generalforsamling

Generalforsamling er som tidligere annonceret 22/2 kl 19 på Vendbjerg.

Karin sørger for bestilling af 60 stk smørrebrød på kroen og Henning Yde sørger for
varme i klubhus samt øl, vand og kaffe.



Punkt 8: Evt

Det  er  virkelig  op  over  i  forhold  til  rekruttering  af  2  nye  hovedbestyrelses
medlemmer. Vi håber virkelig at krisen kan afværges med vores Nødråb/Opråb.

Thomas Dahl bedes om at lave et indlæg til hjemmesiden omkring det store arbejde
og engagement, som han lægger i FC Thy piger fodbold, således at kendskabet hertil
kan udbredes. 

Næste møde hos Karen Nielsen 15/2 kl 20. (Karin bager )


