
Referat af bestyrelsesmøde d. 9 marts 2016.
Velkomst og godkendelse af referat

Forrige møde var konstituering, så der var ikke noget reelt referat.

Info fra udvalg

Sponsor – Jesper kontakter Thisted Forsikring ang. mulighed for at de vil være hovedsponsor.

Håndbold/foldbold – Der er endnu ikke afholdt møder i udvalgene.

Økonomi – Budgettet for 2016 er udarbejdet og godkendt.

Aktivitet – Maria, Jesper og Jens Martin skal afholde et møde med Karen og Nordpress ang. 
planlægning af julefrokosten. Maria er ved at arrangere et Klovneløb i samarbejde med 
Gymnastikforeningen, Spejderne og muligvis borgerforeningen. Se mere under ”Klovneløb”.

Samarbejde imellem foreningerne

Der er enighed om at arbejde på et bedre samarbejde foreningerne imellem. Det kunne evt. være  
forbindelse med byfesten. Jens Martin vil snakke med støtteforeningen, for at høre om de er 
interesseret i at flytte cykelsponsorløbet tilbage til byfesten igen. Ikke nødvendigvis i år, hvis de 
allerede har lavet planer. Vi skal undersøge mulighederne for et samarbejde med Nors-Tved 
Tidende, så vi kan annoncere bredere for Boldklubben og de aktiviteter der arrangeres. Maria vil, i 
forbindelse med et møde om Klovneløb, lufte mulighederne for et samarbejde omkring byfesten 
og tilbyde hjælp.

Økonomisk gennemskuelighed

Vi har snakket om, hvorvidt man kan se hvad de tjente penge direkte bliver brugt på. Det er svært i
boldklubben, da vi forsøger at give alle det de har behov for, når de har behov for det. Det er 
nemmere i Støtteforeningen.

Klovneløb

Maria er ved at arrangere et Klovneløb, der forventes at blive afholdt d. 18  juni ude ved Nors Sø. 
Gymnastikforeningen og Spejderne har givet udtryk for at de gerne vil deltage, men der er endnu 
ikke givet besked fra Borgerforeningen. Der er ansøgningsfrist d. 14 marts, hvorefter Maria vil 
kontakte Hospitalsklovnene ang. om der er flere i området der vil arrangere det. Vi vil forsøge at få



nogle pølser fra Tican, brød fra Bageren, vand fra Lidl og tilbehør fra købmanden, så folk efter 
løbet kan grille ved søen. Vi forventer omkring 80 deltagere. 

Manglende kontingentbetaling i håndbold

Lasse har haft kontakt med håndboldudvalget, der informere om at de tager hånd om sagen. De 
fastsætter en dato for sidste indbetalingsfrist og vil være bedre til at informere og overholde 
denne. Derudover vil Jesper og Lasse gerne tage ud en af de første gange, for at informere om 
hvordan man betaler og om reglerne for betaling. Holdningen i bestyrelsen er fortsat, at man ikke 
kan spille fodbold, så længe der skyldes penge til håndbold.

Evt

Få ser på eller kender til tavlen ved købmanden. Information omkring denne skal derfor i Nors BK 
Nyt.

Dokumentet på hjemmesiden ang. kriseberedskab skal opdateres mht. telefonnumre. 

Der skal tjekkes, hvor hjertestarteren er placeret og så vil Jesper sætte den information i Nors BK 
Nyt.


