
REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING
NORS BOLDKLUB 22. FEBR. 2016

Til ordinær generalforsamling var fremmødt 24 personer incl Hovedbstyrelsen. 
Ud af de 24 deltagende var repræsentanter fra håndbold, fodbold samt støtteforening.

Punkt 1: Valg af stemmetællere
Der vælges Jens og Henning Yde

Punkt 2: Valg af Dirigent
Til dirigent vælges Hans Jørgen Birk
Det konstateres af dirigenten, at generalforsamlingen er lovlige annonceret og i tide 
samt at alle deltagende er stemmeberettigede.

Punkt 3: Formandens beretning
Formandens beretning følger senere på hjemmesiden

Der var efter formandens beretning ligeledes beretning fra fodboldrepræsentant Jacob
Glasius samt håndbold formand Lotte Hyldahl

Punkt 4: Regnskab 2015
Regnskab 2015 udleveres i kopi til de fremmødte og gennemgås ved Ingrid Ottesen.
Samlet resultat i 2015 er et overskud på kr 127.787,00.
Enkelte uklarheder i regnskabet forklares/uddybes af Ingrid Ottesen.
Der rejses spørgsmål om, hvorvidt en del af overskuddet kan bruges på nedbringning 
af gæld, men dette spørgsmål må være op til Hovedbestyrelsen.
Regnskabet godkendes.

Punkt 5: Behandling af indkomne forslag
Der er forslag fra FC Thy piger omkring overbygningsaftale fremlagt af Thomas 
Dahl. Denne omhandler licens til U17 piger. Frøstrup og Skyum er kommet med og 
indgår i aftalen, hvorfor licensen skal fornys. Økonomisk vil det ikke betyde noget 
for NBK udover det allerede budgetterede.
Overbygningsaftalen godkendes og sanktioneres af en enig generalforsamling.
Under dette punkt efterlyser fodboldudvalget lidt mere information omkring FC Thy 
piger, hvilket repræsentant Thomas Dahl gerne vil give ved et fodboldudvalgsmøde.

Punkt 6: Valg til Hovedbestyrelsen
Thomas Dahl, Karen Nielsen og Karin Skaarup Nielsen modtager ikke genvalg.



I stedet indstilles og vælges Jens Martin Nystrup, Lasse Hyldahl samt Maria 
Pedersen. 
Jens Martin og Lasse vælges begge for 2 år og Maria for 1 år.
Thomas Dahl vælges som suppleant til Hovedbestyrelsen
Benthe Busch genvælges som revisor.

Punkt 7: Eventuelt
Jan Nielsen fremsætter forslag om at multibanen betales ud før yderligere 
omkostninger for vedligehold. Når det bliver forår, vil Anders fra skolen forsøge at 
udbedre de skader/huller, der endnu engang er kommet på banen. Hovedbetyrelsen 
tager dette forslag ad notam.

Jørgen Kragh roser årets økonomiske resultat og beretninger fra udvalg. Han 
opfordrer til Hovedbestyrelsen at der bliver taletid til Erhvervsklubben samt Thy 
Rock ved generalforsamlingen fremadrettet.

Håndboldudvalget uddeler i år trænerpokal til Kent Andersen for hans store 
engagement og arbejde med U10 drenge. – Tak for denne indsats fra Hovedstyrelsen 
også.

Generalforsamlingen blev afholdt i en god tone og afsluttes med et godt stykke 
smørrebrød og hyggeligt samvær.
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