
Nors Boldklub, Bjerget 12A, 7700 Thisted

Referat til FU møde den 7. april 2016 kl. 20.00

1. Kommentar til referat fra sidste møde
Ingen kommentar

2. Information fra klubben/bestyrelsen – opdatere tlfnr/mailliste
- 11/6 hjemmestævne, alle hold spiller hjemme
- Der ønskes mappe med diverse oplysninger og info der er nyttigt 

for FU og andre. Mappen vil stå i klubhuset.
3. Ungdomsafd./seniorafd.

- Info om udstyr til u5, givet til Carsten B.
- Tøj til u7
- U6 fodbolde
- Der har været snak om nogen hold kunne få deres egen bold og 

drikkedunk. Der bruges de bolde der er i klubben.
- U9, samarbejde med Hillerslev bliver ikke.
- U8/u10 Forældremøde. Morten talte om DBU. Michael D. fortalte

om klubben. Alle forældre fik ”de 10 forældrebud”. U8 mangler 
flere bolde

- Indendørs træning, møde med Hallen. Der må ikke ryges i 
omklædningsrum, ej heller i hallen. 

- Der vil blive renoveret brusere i klubhuset
- Vibs har forespurgt om nøgle til boldrum
- Morten og Karsten mangler nøgle til kiosk/klubhus
- FC Thy piger, der sættes nøgleboks op så alle trænere kan komme 

ind. Heidi Gravesen spørger efter rum/plads til bolde når der 
spilles kamp. Der anbefales at boldene bliver lagt i dommerrum.

- Bolde til kampe ligger i dommerrum på hylden. 
Opvarmningsbolde ligger i forrum.

- Per k. Spørger efter hjul på 11. mands mål. Karsten Pedersen 
kigger på sagen.

- Serie 6, der mangler en ansvarlig. 
- Ramsing Cup, der skal snarest udsendes indbydelse. Astrid 

spørger Lone Kusk om info. Michael D. spørger forældre om der 
er en der vil stå for deltagelse ved Ramsing Cup.

4. Trænere 2016/oversigt

Hovedsponsorer:



- Den er på plads og ligger på hjemmesiden
- Børneattest skal foreligge på alle trænere

5. Budget
- Der kan altid spørges ved Ingrid Ottesen

6. Arbejdsfordeling i udvalget/forældre opgaver
- Der er positiv indstilling til at forældrene gerne vil hjælpe til. 
- Udskiftningsbokse, skal renoveres. Der arbejdes på at finde nogen 

der kan lave nye. Morten Knudsen vil lave tegning og forslag til 
materialer. Carsten B. snakker til Henning om nyt tiltag

7. Årsplan
- Pt er der ikke behov for en udspecificeret plan. Der skal kun være 

en overordnet plan
8. Fodboldskole

- Trænere er på plads til de fleste hold. Trænerassistenter mangler. 
Pt er der kun 32 tilmeldte. Der er opsat plakater rundt omkring og 
lagt opslag på facebook. Astrid står for kiosk og mad og finder de 
personer der skal hjælpe. 

9. Evt.
- Der er udfordringer med bruser i omklædning. Henning Yde 

kigger på sagen. Ide – der er jævn varme fra central sted. Preben 
G. sørger for at snakke med Henning Y. 

10. Næste møde
- 2/5 kl 19

Deltagere: Michael Dahlgaard, Carsten Bang, Karsten Pedersen, Preben 
Gravesen, Morten Knudsen, Jens Yde, Astrid Jepsen


