
  

 

NORS BK NYT 
 
 

April 2016 

De fremmødte spillere ved træningsstart. 
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Hovedbestyrelsen         

Jesper Christensen Lerhøjvej 1 27 88 48 02 Formand jesperxxzz@gmail.com 

Lasse Hyldahl  26 18 01 23 Næstform. familienhyldahl@gmail.com 

Maria R. B. Pedersen  20 99 48 80 Sekretær maria.ronn87@gmail.com 

Jens Martin Nystrup  20 20 40 10 menig nystrup@rocketmail.com 

ikke medlem af best.     

Trin Ø. Andersen Ranselvej 20 22 76 27 38 Rep. hallen trineoa@hotmail.com 

Ingrid Ottesen Nellikevej 24 97 98 16 36 Kasserer ingrid@mvb.net 

     

Fodboldudvalg         

Preben Gravesen  40 19 89 60 Formand pga@tican.dk 

Carsten Dieckmann  29 47 68 64 Senior afd.  

Morten Knudsen   Ungdom  

Astrid Jepsen  21 83 23 00 Sekretær/
kiosk 

astrid.p.jepsen@gmail.com 

Michael Dalgård  20 48 69 90 Ungdom lone@dolle.dk 

Jens Yde Hanstholmvej  52 21 69  92 52 Kampford. jens.yde@tiscali.dk 

Jacob Glasius Skellet 45 40 14 32 11 FCM glasius@vetnet.dk 

     

Håndboldudvalg       

Lotte Hyldahl Skellt 35 21 47 91 11 Formand lotte.hyldahl@hotmail.com 

Ditte Holler-Jensen Ranselvej 13 20 34 03 10 Ungdom ditteogaslak@gmail.com 

Kent Andersen Skellet 47 40 92 19 15 Seniorudv. kent.bang.andersen@hotmail.com 

Trine Ø. Andersen Ranselvej  22 76 27 38 ungdom trineoa@hotmail.com 

Camilla Amtoft Taborvej 8 21 45 32 11 ungdom camillaamtoft@mail.dk 

Lene B. Kær Stationsvej 35 20 31 83 67 Kampford. lene-bk@mvb.net 

     

Støtteforeningen         

Thomas Dahl Norsvej 7 41 70 20 04  Form/sekr. thomasdahl69@mail.dk 

Peter Rasmussen Nellikevej 56  41 16 20  05  peter@musmann.dk 

Jane Berg Ranselvej  kasserer  

     

Inspektør Henning Yde    

Nors BK  
Hjemmeside 

 Kristian Amby 97 98 16 85   ambynors@mvb.net 

Nors BK Nyt      

Jens Ottesen Nellikevej 24 97 98 16 36   jo@sdrhaa.dk  

Nors Boldklubs sammensætning.  
I hovedbestyrelsen indgår ud over nedenstående også formændene for fodboldudvalget, 

håndboldudvalget og støtteforeningen. 
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Formanden har ordet………. 
 
Så skulle foråret ifølge kalenderen være i fuldt flor, og tempera-
tur har dog også sneget sig op over de 5 grader. Men der 
mangler godt nok noget endnu, inden det nuværende regnfulde 
og kolde vejr bare minder lidt om lunt forår. Men det kommer 
nok…..  
 
Vi havde jo vores årlige generalforsamling sidst i februar. Og 
denne gang med dejligt mange fremmødte. For første gang i 
mange år, blev det ikke afholdt en fredag, men derimod en 
mandag. Om det var det, der gjorde at der mødte flere frem 
end normal, er ikke til at vide. 
Der var ikke det store drama på denne generalforsamling. Og 
du kan se fyldigt referat herfra andet steds i dette blad. Vi har 
heldigvis en god økonomi, og så er alting lidt lettere. 
 
Men der skulle skiftes ud i vores hovedbestyrelse. Pga. at vi 
ikke havde lykkedes, at finde en afløser for Karen Nielsen. I lø-
bet af året, skulle hele 3 af de 4 bestyrelsesmedlemmer udskif-
tes. Som den eneste blev jeg siddende. Som nye i hovedbesty-
relsen kom Lasse Hyldahl, Maria Ramskov Bækkel Pedersen 
og Jens Martin Nystrup. Alle unge mennesker med lyst til at gø-
re en forskel for Nors Boldklub. Odde har helt sikkert nogle an-
dre ideer til, hvordan vi skal drive Nors Boldklub, så det bliver 
spændende at se i fremtiden. Men samtidig skulle jeg jo sige 
farvel til 3 gode kolleger i hovedbestyrelsen.  
 
Thomas Dahl, som samtidig med, at han har siddet en årrække 
i hovedbestyrelsen også har været formand for vores Støttefor-
ening, hvilket han fortsætter med. Desuden har Thomas opbyg-
get vores Conventus, sammen med vores kassérer. Og dette 
har han lovet at fortsætte med. 
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Karin Skårup Nielsen, som har virket som sekretær i en år-
række. Karin har skrevet vores referater og desuden bistået 
med en masse diverse opgaver i Nors BK. Karin har ikke ta-
get nogle opgaver med sig, men vil dog stadig hjælpe til ved 
diverse arrangementer i Nors BK. 
 
Karen Nielsen har siddet som næstformand, siden jeg blev 
formand. Uden at nedgøre de 2 andre, kan jeg godt sige at 
Karen var min faste sparringspartner, når jeg skulle have 
vendt noget vedr. boldklubben. Og det kan da godt være, at 
jeg bliver nødt til at have lidt sparring, også i fremtiden. Des-
uden har Karen haft mange store opgaver, bla. at arrangere 
vores julefrokost. Dette har hun heldigvis lovet stadig at 
hjælpe med.   
 
Vi finder dog et par andre der kan hjælpe hende og Niels 
Jørgen (Nordpress) med dette store arrangement i fremti-
den. Karen er desuden stadig aktiv i Nors BK’s venner, som 
jo arrangerer de 2 store fester hvert år. 
 
Jeg vil gerne takke alle 3 for deres store arbejde i Nors 
BK….Men det er jo kun hovedbestyrelsen de er gået ud af. 
De vil jo stadig gøre et stort arbejde for Nors BK i fremiden. 
  
Sluttelig vil jeg gerne takke alle de frivillige hjælpere i NBK. 
Uden jer var der intet NBK..  
 
Jesper Christensen 
Formand.  
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Tlf.: 97 98 15 49  mobil: 40 79 15 49 

Jan Frimor 

Deltager til modeshow får sat hår. 
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 Generalforsamling - NBK - 2016-02-22 
 
Formandens beretning: 
 

Vores opgave i Hovedbestyrelsen, består jo for en stor del, af 

at skaffe de midler, der skal til for at håndbold og fodboldaf-

delingerne skal drives på et fornuftigt niveau. Hvis vi gør vo-

res arbejde godt nok, skulle fodbold og håndbold gerne kun-

ne bruge alle deres kræfter på det sportslige i hver deres af-

deling. 
 

Så min beretning kommer som sædvanlig til at dreje sig en 

del om penge. Som jeg altid siger, så koster det penge at dri-

ve Nors BK – mange penge. 

Som alle andre år, havde vi et stort job med at få vores bud-

get 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 2015 efter et stør-

re underskud sidste 2014. Så jeg er glad for igen i år at kun-

ne sige, at vi har overskud.  Der har både været poster, som 

har minvirket negativt og poster, som har indvirket positivt. 

Og det er desværre  

 

Og for at få alle omtalte penge i kassen har vi mange aktivite-

ter, for at få dem deri. 
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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 fantasti-

ske navne, der kommer og spiller og underholde til årets Thy 

Rock. Men check lige selv 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 julefro-

kost, som Nors BK 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. 

Dette er selvfølgelig en engangsforetagende, med det store ar-

bejde at arrangere denne fest. Det gav heldigvis et godt tilskud 

til vores klubkasse. 

 

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

årligt tilbagevendende begivenheder i Nors, som Nors BK er 

arrangør af. Den har de sidste år givet mindre og mindre, så i  

2016 vil vi forsøge noget andet. 

http://www.thyrock.dk
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Dette er nogle af de aktiviteter vi bla. arrangerer for at få penge 

itil at køre denne forening.   

 

Men der er også andre indbringende foretagender. Vi har et 

sponsorudvalg, som dog kræver noget hjælp for at komme 

op i gear. Men det tager jeg med bestyrelsen, her i begyndel-

sen 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: Nors BK’s Venner. 

Igen i år fik vi 50.000,- af dem. Dette bla. pga. mandehørm fe-

sten og dameaftenen. Og nu har jeg jo hørt noget om at dame-

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

 

Og i denne sammenhæng må vi ikke glemme vores støttefor-

ening, som stadig er vigtig for en klub som Nors BK.  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 fod-

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

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. 
 

Til slut vil jeg gerne takke alle de frivillige mennesker, som gør det  

muligt at gennemføre de mange arrangementer, vi afholder, for at 

holde Nors BK kørende.  Det være sig: trænere, holdledere, dom-

mere, hjælpere til tidligere nævnte arrangementer, NBK NYT, klub-

husmedhjælpere osv.  

 

Sluttelig vil jeg gerne sige en speciel tak til 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, med de nye i hovedbe-

styrelsen, 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 betyrelses arbejdet, så vi fortsat kan sørge for gode mu-

ligheder til alle sportsudøverne her i byen.  

Mange tak. 
 

Jesper Christensen 

Formand  

Nors BK. 

www.norsbk.dk 

 

http://www.norsbk.dk
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Husk at tjekke ophængska-
bet hos købmanden, for at 
se om der er nyheder!  
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Nors BK afholdt d. 18. 19. og 20. dec indefodboldstævne for 

26 ungdoms-hold (Danske Bank Cup) og 22 seniorhold 

(Julestævne). 

Der blev spillet fodbold i 19 timer og alle deltagere mødte op 

med en god indstilling, så derfor blev det en rigtig god afslut-

ning på fodboldåret. 

Stævnet havde igen i år nogle trofaste sponsorer, dommere 

og øvrige hjælpere. Uden dem kunne det ikke gennemføres. 

Stævnet har givet et flot overskud, som går til ungdomsfodbol-

den. 

Vi vil fra klubbens side gerne rette en stor tak til følgende 

sponsorer: Depot Thisted v/Leo Schytte, Intersport, v/Per Nør-

gård, Danske Bank, Thisted Afdeling og Marcus v/Kim Sass 

Petersen. 
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Årets julestævne fik følgende hold præmie: 

A- rækken  
Nr. 1: Konpap 
Nr. 2: De forsvarende mestre 
Nr. 3: Kollegiet 

B- rækken  
Nr. 1: Team Kudsk 
Nr. 2: Thy ko service 
Nr. 3: Team Daddy 

C-rækken  
Nr. 1: Furn Consult 
Nr. 2: Thybo biler 
Nr. 3: Kellpo 

Præmie sponsorer til Julestævne: 
Depot Thisted v/Leo Schytte 
Intersport v/Per Nørgård 
 

 

Stemning til ”Mandehørm” 
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Kære medlem/kommende medlem 
Det er nu tid til fornyelse af medlemsskab/tegning af nyt med-
lemskab. Foreningen Thy Rock blev med virkning fra 2014 
godkendt af SKAT som en almenvelgørende forening efter Lig-
ningslovens §8A. 
 
Det vil sige, at vi er i samme kategori som Kræftens Bekæm-
pelse, Hjerteforeningen, SOS Børnebyerne, Red Barnet m. fl. 
Ligeledes kan vi modtage gavebidrag, som er fradragsberetti-
gede på selvangivelsen. 
 
For at bibeholde godkendelsen skal vi hvert år kunne doku-
mentere, at vi har over 300 medlemmer og har mindst 100 ga-
vebidragsydere med minimum kr. 200,- pr. bidragsyder. 
Når Foreningen Thy Rock afholder arrangementer søger vi 
momsfritagelse. Det vil sige, at vi ikke skal afregne moms af 
vore indtægter, mens vi heller ikke kan få moms hjem af vore 
udgifter. 
 
Når vi er godkendt efter Ligningslovens §8A, kan vi hvert år 
søge ”momskompensation”. Det vil sige, at vi indsender oplys-
ninger til SKAT om, hvor meget købsmoms vi har haft i forbin-
delse med vore arrangementer. I 2014 var det over 1 mio. kr. 
SKAT lægger herefter alle ansøgninger sammen i en pulje, og 
der laves en fordeling udfra dette. For 2014 blev der udbetalt 
kr. 388.213,00. 
 
Dette beløb vil også blive udloddet til de deltagende forenin-
ger. Der kan optages følgende medlemmer, jvfr. vedtægterne: 
Bestyrelsesmedlemmer, ledere og trænere i de 8 foreninger 
Frivillige, der de seneste 2 år har medvirket ved afviklingen af 
Thy Rock’s arrangementer. 
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  Så kære medlem/kommende medlem – jeres medlemskab har 
derfor stor betydning for os. Medlemsskabet koster kun 100 kr. og 
gælder for 1 år. Tegning og betaling er meget enkelt. Overfør 100 
kr. til nedenstående bankoplysninger senest 1. juni 2016 og oplys 
navn, adresse og mailadresse samt hvilken forening I har tilknyt-
ning til, så er I med til at støtte de 8 deltagende foreninger og vil 
blive indkaldt til generalforsamlingen i Thy Rock. 
 
I samme ombæring kan gavebidraget 200 kr. overføres, men her 
skal I huske at oplyse fulde CPR-nr., da vi skal foretage indberet-
ning til SKAT, for at I kan får fradrag på selvangivelsen. 
 
Bankoplysninger: 
Sparekassen Thy, reg. nr. 9090 – kontonr. 0002646595  
eller FI indbetaling 73 – 88677374 
 
På forhånd tak 
Foreningen Thy Rock 

Så bliver der lagt makeup. 
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Tlf.: 20 26 18 51 
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       AKTIVITETSKALENDER  

 Dato Aktivitet Arrangør 

April 23. Fodbold på Vendbjerg Nors BK. 

    

Maj 5. Fodbold på Vendbjerg Nors BK. 

 16. Fodbold på Vendbjerg Nors BK. 

 28. Fodbold på Vendbjerg Nors BK. 

    

Juni 11. Fodbold på Vendbjerg Nors BK. 

    

uge 26 Fodboldskole Nors BK. 
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v/Sanne og Carsten 
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Tlf.: 97 98 18 06  mobil: 21 46 38 06 fax.: 97 98 18 70 
www.fjbyg-nors.dk  E-mail: jens@fjbyg-nors.dk 
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