
NORS BOLDKLUB
Referat af bestyrelsesmøde 

d. 10 februar 2017

1. Velkomst og godkendelse af referat fra sidste møde.
Referat fra sidste bestyrelsesmøde er godkendt.

2. Info fra udvalg
Fodbold:
Som vi snakkede om ved sidste møde, er serieholdet begyndt at pakke, så de kan tjene 
penge sammen, til deres træningstur til Spjald.

Håndbold:
Holdene er fortsat presset både på spillere og i forhold til nye medlemmer til udvalget.

Sponsor:
Morten Knudsen og Jens Martin Nystrup går i gang med arbejdet efter 
generalforsamlingen.

3. Julefrokost – evaluering og planlægning
Julefrokost 2016 er veloverstået og der var igen i år overskud på kontoen. Der er flere 
forslag til musikken, og det bliver besluttet snart, samt underskrevet kontrakt. Dette års 
julefrokost afholdes lørdag d. 18 november 2017.

4. Generalforsamling
Jesper stopper som formand, så der skal vælges en ny. Bestyrelsen har et emne i 
tankerne. 
Vedtægterne, der sidst er ændret i 2012, ligges på hjemmesiden.
Maria bestiller smørbrød.
Jens Martin sørger for at der er øl/sodavand. 
Jesper vil spørge rundt ang. en ordfører – ellers vil Jens Martins far gerne hjælpe til.
Jesper og Jens Martin sørger for at der er en projektor i klubhuset.

Støtteforeningen afholder først deres generalforsamling.
Derefter Nors Boldklub.
Erhvervsklubben kommer ind under evt.

Bestyrelsen og Ingrid mødes i klubhuset kl. 18.15

5. Evt.
Fremtidig samarbejde i byen:
- Evt. en ”velkomstfolder” til rådighed (fx ved købmanden), med information om de 

forskellige tilbud i byen.
- Et årlig fællesmøde, med fokus på at fremme og udvikle byen.
- Fælles løb/indsamling, hvor vi kan tjene ind til ting vi gerne vil have i byen eller gerne 

vil have repareret. 

Hjemmesiden kunne måske godt bruge et nyt design. Evt. et slideshow med vores 
annoncører. 

Nystrup vil gerne hjælpe til med NBK nyt – fx hjælpe til med at skaffe nyheder og information 
dertil.


