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Formandens beretning:

Vores opgave i Hovedbestyrelsen, består jo for en stor del, af at skaffe de midler, der skal 

til for at håndbold og fodboldafdelingerne skal drives på et fornuftigt niveau. Hvis vi gør 

vores arbejde godt nok, skulle fodbold og håndbold gerne kunne bruge alle deres kræfter 

på det sportslige i hver deres afdeling.

Så min beretning kommer som sædvanlig til at dreje sig en del om penge. Som jeg altid 

siger, så koster det penge at drive Nors BK – mange penge.

Som alle andre år, havde vi et stort job med at få vores budget til at hænge samme og få 

dette godkendt i starten af året. Vi fik lavet et budget der lige gik i et lille +. 

Og vi havde jo heldigvis igen et overskud i 2014 efter et større underskud sidste 2013. Så 

jeg er glad for igen i år at kunne sige at sidste vi har ooverskud.  Der har både været 

poster der har medvirket negativt og poster der har medvirket positivt. Og det er desværre 

Og for at få alle omtalte penge i kassen har vi mange aktiviteter, som giver penge i 

kassen:

Thy Rock. Det er stadigvæk et fantastisk arrangement, der hvert år stables på benene af 

de 800-900 frivillige personer, der skal til at arrangere dette show. Igen i år er det nogle 

fantastiske navne der kommer og spiller og underholde til året Thy Rock. Men check selv 

lige den flotte hjemmeside www.thyrock.dk. 

Thy Rock’s generalforsamling blev afholdt d. 3. februar, hvor der var uddybende 

forklaringer på alle de mange ting der sker i Thy Rock regi.

Julefrokosten. Igen taler jeg om alle tiders bedste julefrokost, som NBK afholder hvert år i

slutningen af november i Nors-hallen.  

VM i Pløjning

Vi havde den store fornøjelse at stå for afslutningsfesten i VM i pløjning i år.
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Dette er selvfølgelig en engangsforseelse, men det store arbejde med at arrangere denne 

fest, gav heldigvis et godt tilskud til vores klubkasse.

Basar, som hvert år afholdes hvert år i marts, er ligeledes en af de årligt tilbagevendende 

begivenheder i Nors, som NBK er arrangør af. Den har de sidste år givet mindre og 

mindre, så i år 2016 vil vi forsøge noget andet

Dette er nogle af de aktiviteter vi bla. arrangerer for at få penge i kassen til at køre denne 

forening.  

Men der er også andre indbringende foretagender. Vi har et sponsorudvalg, som dog 

kræver noget hjælp til at komme op i gear. Men det tager jeg med bestyrelsen, her i 

begyndelsen af det nye år. Heldigvis har vi også Erhvervsklubben, som Benny Sørensen 

jo er formand for. Det er faktisk vores største bidragsyder. De har p.t. 41 medlemmer, 

hvilket er på niveau med sidste år. 

Og nu kan vi jo ikke kalde dem nye mere: NBK’s Venner. Igen i år fik vi 50.000,- af dem. 

Dette bla. pga. mandehørm festen og dameaftenen. Og nu har jeg jo hørt noget om at 

damefesten blive dobbelt så stor som sidste år….dejligt.

Og i denne sammenhæng må vi ikke glemme vores støtteforening, som stadig er vigtig 

for en klub som NBK.  Husk nu at betale jeres kontingent til dem.

Men det er jo nogle af de arrangementer, vi har for at skaffe penge til, at drive denne klub. 

Men der bliver arrangeret mange andre ting i klubben i årets løb. 

Der er jo nogle aktiviteter, som hører under håndbold og fodbold, som også giver penge i 

kassen. Modeshow, som afholdes fredag 4. marts, så hvis i ikke har købt billetter, så få det

gjort. Og så er der jo det årlige indefodboldsstævne i december. 

Og alt i alt plejer dette så at givet pænt overskud til Nors BK i år.

Dette var jo bare den kedelige økonomiske del af klubben. Alt det sportslige kan i høre 

mere om lige om lidt når fodbold og håndbold fremlægger deres beretninger.
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Til slut vil jeg gerne takke alle de frivillige mennesker, som gør at det er muligt at 

gennemføre de mange arrangementer vi afholder, for at holde Nors BK kørende.  Det 

være sig: trænere, holdledere, dommere, hjælpere til tidligere nævnte arrangementer, 

NBK NYT, klubhusmedhjælpere osv. 

Sluttelig vil jeg gerne sige en speciel tak alle i hovedbestyrelsen – Karen, Karin og 

Thomas, som jo desværre går af i år. 

Også tak til  diverse udvalg for et godt samarbejde i 2015. 

Og så ser jeg frem til et spændende 2016, men de nye i hovedbestyrelsen, Hvor det , som

I kan se senere på mødet, jo heldigvis viste sig, at der er unge mennesker her i byen, der 

gerne vil give et nap med i hovedbestyrelsen, så vi fortsat kan sørge for gode muligheder 

for alle sportsudøverne her i byen. 

Mange tak.

Jesper Christensen

Formand 

Nors BK.

www.norsbk.dk
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