
Dagsorden 080217 – deltagere: michael, Karsten, preben, Morten, Carsten, Jens, Astrid

1. Kommentar til referat - ingen

2. Fodbold for alle i Thy 

Astrid har haft kontakt til Louise Bertelsen, alle har fået tilsendt mail med info. Vi har intet hørt siden 10. 
januar

Vi afventer

3. Ungdom/senior

Træner til u8/u9 – Heidi Neergaard er tovholder. Camilla og Lars fra Hillerslev hjælper

28/2 – trænersamtaler, Michael finder kontrakter

Børneattester, Morten kigger på det

Lønninger Hillerslev/Nors mellem 2500 kr. og 3500 kr. til trænerne. Hjælpere får 1500 kr. pr. assistent

Senior – Fremtidige opgaver

Kontaktpersoner for hvert hold – Casper Fink, Peter Pedersen, Ole Bach, Jesper Pedersen

4 mand fra hvert hold til at dømme kampe ved hjemmestævne

6-8 mand hjælper til julefrokost

Entre opkræves, lotteri – morten Knudsen er ansvarlig

Håndbold/fodbold – samarbejde i Nors. stævne den 21. januar, hvem gør hvad? Er afsluttet

Kampfordeling – 100%, alle turneringskampe for 1. og 2. hold er lagt ind

Kioskudvalg, hvornår skal vi sættes i gang? Vi starter 1. april, med hjemmekamp.

4. Hjemmestævner/julestævne

Hjemmestævne 20. maj, hvem gør hvad? Hoppeborg leje 3000 plus moms, kræver mandskab. Morten 
Ansvarlig – dagen starter kl. 9

Vi afventer andet.

5. Pigefodbold



Hvad gør vi? Vi afventer

Møde omkring børne/pige fodbold i Sjørring. Michael og Carsten har deltager 23/2.

6. Kontingent

Hvordan opkræver vi kontingent, senior? Conventus til andet bliver bestemt

Manglende kontingent, hvor langt er vi? Ca halvdelen

Har Morten taget fat i oldboysspillere? ja

Kontingent for unge under 25:

Alle spillere under 25 år skal betale kontingent, for at modtage tilskud.

7. Hovedbestyrelsen – generalforsamling – valg af formand

a. Onsdag d. 22/2 generalforsamling i klubhus på Vendbjerg – alle møder hvis det er muligt

Der er pt ikke fundet en ny formand. Der arbejdes på det. Jens Martin Nystrup stiller op. Thomas 
Ringsborg

Preben laver en årsberetning

Lederpris  - fodboldafd. 

8. Thy Award 3. februar

Kanon aften  - næste gang tager vi alle afsted

9. Fodboldskole

Tilmelding starter i marts

10. Klubhus

a. Maling af omklædning – Preben snakker med maler om arbejde

b. Rygning – opsætning af askebægre og forbudsskilte? Carsten bestiller hjem

11. Hjemmeside/facebook

Lave link på facebook til hjemmesiden, brug Nors By gruppen

12. Evt

Renovering, fornyelse af stolper eller andet. Vi tager den med hovedbestyrelsen

13. Næste Møde

8. marts 2017 kl 18.30


