
Referat 100117 – deltagere: Karsten, Michael, Morten, Jens, Carsten, Astrid, Preben

1. Kommentar til referat

Ingen kommentar – Astrid gør det godt

2. Fodbold for alle i Thy 

Er der nyt? Vi har intet hørt. Astrid spørger lige kommunen om der er nyt  - Louise Bertelsen

3. Ungdom/senior

Morten arbejder på at finde træner til u8/u9, det er ikke nemt. Pt er der Ole Bak og Bo(Hillerslev), 
vi skal bruge en mere da der er ca. 20 spillere.

Morten(DBU) og Michael har haft møde 10/1-17.  Der er nu 100 timer til rådighed plus 40 timer 
som skal gå til Hillerslev. Trænerkurser starter med 7/2 træning på tværs. 8/3 
øvelsesgeneratoreren. 14/3 ungdomskampleder. 21/3 fodbold og motorik. Disse kurser er ud over 
de 100 timer. Ulige uger tirsdag og lige uger torsdag. 28/2 trænersamtaler, Morten laver en plan og
Michael skal godkende. Kurserne skal fordeles ligeligt mellem Hillerslev og Nors. Der skal bevilges et
honorar til deltagerne til trænermøderne.

Forældremøder skal holdes tidligt på sæsonen. Fælles opstart. 

Der er afholdt møde med Hillerslev omkring trænerløn. Thomas og Michael mener det skal ligge 
ens for cheftrænere og ens løn for assistenter.

Kontingent bliver fremover sat ens i begge klubber.

Der spilles i rød i Hillerslev og blå i Nors – pt kører vi samarbejde

Håndbold/fodbold – samarbejde i Nors. Der er stævne den 21. marts stævne.

Senior: 

Forespørgsel omkring træningslejr. Betalingsfordelingen.

Fremadrettet skal seniorerne hjælpe:

Der skal tages entre, hjælpes til julefrokost, lotteri, 

Der fremlægges forslag til plan for opgaver/hjælpere til diverse arrangementer

Opgaver for holdet. Selv vaske tøj. 



4. Hjemmestævner/julestævne

22/1 – hjemmestævne, u10-u11-u14

Morten – finder selv dommer(Astrid hjælper ved dommerbord) 10-12

Michael – Jens Yde/ 12-15.20

Evaluering

Opgørelse over julestævne – god fortjeneste.

Det forlyder at det har forløbet godt og spillerne har været tilfreds med stævnet

Næste afvikling, der laves spurt præmier til c og b rækken.

Hjemmestævne 20. maj – advisering til så mange hjælpere som muligt, til grill, telt, kiosk, 

Panabane, hoppeborg, hastighedsmåler?, scor mål,  noget for børnene der ikke spiller fodbold, 

Tænk tanker omkring muligheder og forlystelser

Amerikansk Lotteri – Astrid sørger for det, der er gevinster fra sidst. Flere udtrækninger

5. DBU årsmøde i Aulum, hvordan gik det

To repræsentanter fra Thy til delegeret møde. Jens Yde deltog for Nors.

Debat om sammenlægning af årgange.

6. Pigefodbold

Hvad gør vi? Vi afventer

Møde omkring børne/pige fodbold i Sjørring. Michael og Carsten deltager.

7. Kontingent

Hvordan opkræver vi kontingent, senior?

Pt en betalende, der skal betales nu, ellers kan der ikke spilles udendørs. Carsten sender besked
ud at der skal betales nu. Er gjort via facebook.

Manglende kontingent, hvor langt er vi?

Morten tager fat i oldboysspillere. Preben sørger også for at tjekke op. 



8. Hovedbestyrelsen – generalforsamling – valg af formand

a. Mandag d. 20/2 generalforsamling i klubhus på Vendbjerg – alle møder hvis det er muligt

Der er pt ikke fundet en ny formand. Der arbejdes på det.

9. Thy Award 3. februar

Hvad gør vi? Astrid tager fat i kommunen og ser om vi kan få to fribilletter. Preben deltager plus en 
mere.

10. Fodboldskole

a. Carsten har tilmeldt og afventer info. Kigger sig om efter hjælpere.

11. Evt

a. Kampfordelermøde den 19, januar. Preben og Jens Deltager

b. Maling af omklædningsrum

12. Næste møde 

a. 8. feb. 2017 kl. 19.


