
Referat fra valg til Fodboldudvalg/udvalgsmøde 110216 

Valg:

Der blev ikke valgt stemmetæller da fremmødet var begrænset.

Nye udvalgsmedlemmer blev Morten Knudsen og Karsten Pedersen, konstitueres på næste møde.

FU-møde:
1. Opfølgning på referat fra sidste møde. Ingen kommentar, dog skal punktet ændres til det 

foranstående.

2. Konstituering – udsat til næste møde, da vi gerne vil have de nye medlemmer med.

3. Nyt fra hovedbestyrelsen

a. Der mangler fortsat et nyt medlem til hovedbestyrelsen

b. Trænerløn til FC-thy. Der undersøges nærmere og indkaldes til møde

c. Info fra FC-Thy. Vi vil gerne have mere info fra møderne. Vores repræsentanter er 

Heidi Gravesen og Thomas Dahl. Preben Gravesen vil blive hørt om info-flow.

d. Der er generalforsamling d. 22. februar i Nors Boldklub.

4. Ungdomsafd.

a. U9 drenge samarbejder med Hillerslev. 

b. Spiller til Thisted. Der er kommet mail fra Torben Overgaard, talentchef, omkring en

spiller der ønsker at spille i Thisted. Vi har skrevet tilbage og meldt ud at det vælger 

barnet og forældrene selv, men barnet er altid velkommen til at vende tilbage til 

klubben.

c. Der er afholdt møde omkring arbejdsplan for Morten(DBU). Michael Dahlgaard 

deltog. Der blev clearet med Klaus Gertsen omkring samarbejdet.

5. Seniorafd.

a. Der var opstart 070216. Først blev der trænet og herefter blev der serveret suppe og 

brød fra kroen. Carsten Dickmann og Preben Gravesen hjalp til i samarbejde med 

Henning yde. 

b. Per Kristensen vil sørge for at seniorerne er aktive medhjælpere ved diverse 



arrangementer. De sørger selv for at vaske tøj fremover. De deles indbyrdes. 

Benjamin sørger for optælling.

6. Trænere

a. U6/U7 Morten Knudsen – der bliver taget kontakt til Morten om han træner begge 

hold 

  U8 ? – Jens Yde snakker til Ib/Jacob

b. Kontrakter – der undersøges/gennemses til næste møde

c. Trænermøde – fælles for alle trænere, der er møde 160316 kl. 19. i klubhuset på 

Vendbjerg. Astrid Indkalder (tjekker for evt. dagsorden fra sidst)

7. budget – Ny hovedsponsor på vej

8. Arbejdsfordeling/Fremlæggelse af arbejdsopgaveliste udsat til næste møde

9. Årsplan – 11. juni er der hjemmstævne

10. evt. der er drænet/boret ved den store bane og det har allerede givet effekt. Kommunen har 

foretaget dette arbejde

a. Henning Yde sørger for skraldespanden kommer længere ned mod p-plads og ønsker

der kommer en kæde op så der ikke længere kan køres op til klubhuset. Der laves 3 

p-pladser til trænere. Reparation af skure er i gang. Bolde skal sorteres.

b. Astrid deltog i generalforsamling for Thy-Rock, info givet videre. Der var snak om 

hvem der fremover deltager.

11. Næste møde 020316


