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1. Velkomst og godkendelse af referat fra sidste møde.
Referat fra sidste møde er gennemgået og godkendt. 
Udover bestyrelsen, er der deltagelse af tre medlemmer fra fodboldudvalget, to 
medlemmer fra håndboldudvalget og et medlem af støtteforeningen.

2. Info fra udvalg
Fodbold:
Der er en god træningskultur blandt spillerne og seniorholdet har lige forlænget med 
træner Per. Der er forsøgt med serie 6 til de overskydende spillere, hvilket fungerer godt,
men der må dog nogle gange meldes afbud til kampe – holdet rykker snart op. Pga. små 
årgange er der et samarbejde med Hillerslev – og det fungerer overordnet set godt.
FC-THY pigerne flytter træningen til Thisted nu, og der er en udfordring i at holde på alle 
spillerne. Der ligges dog op til, at det er vigtigt at få træningen tilbage ud i byerne igen til 
foråret. 
Der er forslag om at U18 evt. skal knyttes sammen med Thisteds damehold, men det er 
fortsat på ide-niveau. Det er blandt andet et forsøg på at holde spillerne i sporten. FC-
THY pigerne har desuden skiftet holddragt, og spiller nu i Adidas fremfor Puma, blandt 
andet pga. designet og farverne.
Der er opstartet et hold, der spiller efter SFO på skolens baner, hvor der er opstillet et 
lille skur til bolde og mål – der kommer mere information på NBK’s hjemmeside.

Håndbold:
Der er fortsat udfordringer med at skaffe tilstrækkelig spillere, så U12 drenge har et 
samarbejde med Sjørring, hvor de skiftevis træner og har hjemmekampe i Nors/Sjørring. 
U14 drenge træner udelukkende i Sjørring, og skiftes til at have hjemmekampe. U8 
satser på både drenge og pigehold. U4 starter op til foråret.
U4 + U6 + U8 får alle en bold ved betaling af kontingent. 
Der har desuden været udfordringer på trænerfronten, men det skulle være løst nu.
Trine og Lotte går ud  af håndboldudvalget til februar – der kommer således til at mangle 
to, optimalt antal er 5 medlemmer + 2 suppleanter. Forslag til medlemmer i 
håndboldudvalget modtages gerne!

Støtteforeningen:
Cykelsponsorløbet er velafholdt, og der er ikke flere arrangementer i år. Der har været 
overvejelser om foreningens forsatte formål, da de udelukkende afholder 
cykelsponsorløb og får indtægter fra kontingenter. Støtteforeningen står lidt udenfor 
boldklubben, men det er oprindeligt meningen, at der skal være et medlem fra 
henholdsvis håndboldudvalget og fodboldudvalget, der også er medlem i 
Støtteforeningen – det forsøges at finde nogle der vil det.

Sponsor:
Jesper har stået for det meste af arbejdet med sponsorer, og udvalget trænger til lidt nyt 
blod og energi. Der er gode indtægter fra faste sponsorer, som erhvervsklubben, Thy 
Rock, NBK’s Venner o. lign., men vi har ikke noget reel indflydelse i den forbindelse. 
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De forskellige hold har mulighed for at tjene penge ved bl.a. at stable sten, pakke 
cornflakes og tage entré ved større kampe. Indtægterne fra disse opgaver går 
udelukkende til holdet selv, og hovedbestyrelsen holder sig udenfor.

3. Nors Boldklub i fremtiden
Der er enighed om at det ville være positivt for klubben og byen, med mere samarbejde –
både imellem holdene, men også imellem byens øvrige foreninger. Vi er en lille by, så vi 
burde have et stort samarbejde.
- Der lægges op til at have 2 møder årligt, fremfor 1, hvor håndboldudvalget og 

fodboldudvalget inviteres med.
- Særligt håndboldudvalget oplever udfordringer ift. træningstider, og vil gerne i dialog 

med gymnastikforeningen om evt. at få lavet et ”årshjul”.
- Der er forslag om et samarbejde, hvor børnene den første måned evt kan prøve alle 

de forskellige aktiviteter (mod et nedsat kontingent), og så først derefter vælge sig 
ind.

- Der skal oprettes flere holdfællesskaber, på de hold hvor det giver mening.
- Der er forslag om at afholde et ”brainstorm-møde” sammen med Borgerforeningen, 

Spejder, Gymnastikforeningen, NBK og hvem der ellers ville være interesseret, hvor 
muligheder for samarbejder og evt. forslag til arrangementer kunne komme op. 
Nystrup vil være tovholder i dette.

4. Julefrokost
Afventer lister over hjælpere fra udvalgene. Der kommer, som noget nyt i år, en 
eventbar/sportsbar, hvor der vil være forskellige konkurrencer for firmaerne imellem. Det 
vil være den samme musik for forrige år, og maden bliver leveret fra Nors Kro.

5. Evt.
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