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Referat af bestyrelsesmøde 

d. 23 marts 2017

1. Velkomst og godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet fra sidste bestyrelsesmøde er gennemgået og godkendt.
Tilstede er hovedbestyrelsen og repræsentanter fra fodboldudvalget og 
håndboldudvalget.

2. Info fra udvalgene
a. Håndbold

Sæsonen har bydt på op- og nedture, udvalget har fået feedback fra spillerne og 
skal snart til at rekruttere trænere. 
U12-samarbejdet med Sjørring går rigtig godt. 
Håndbold vil til at indføre anførere på holdene igen, blandt andet for at styrke 
kommunikationen til træneren, og for at uddelegere ansvaret for 
kontingentbetalingen.
De har arbejdet med et arrangement m. Dansk Håndboldforbund, ”Knæk Kurven”, 
som arbejder med team building og større engagement i klubben. Fx for at få flere
i udvalgene, flere trænere og flere spillere. De har blandt andet også kigget på, 
hvorfor medlemsantallet er halveret igennem de sidste år. 
Der er opstartet håndbold-fitness, og alle der har betalt kontingent, kan prøve det 
af i foråret.
De forsøger at kunne stille hold til Beach-håndbold i år, og har oprettet en 
facebookgruppe til formålet. 
Udvalget foreslår desuden at vi sammen forfatter et brev til hallen, ang. 
samarbejde og forventningsafstemning.
Der er aftalt et samarbejde med gymnastikforeningen ang. ”hop og rul” tirsdag d. 
11 april i påskeferien. Gymnastikforeningen og NBK hjælper hinanden og deler 
overskuddet. Der er desuden udtrykt ønske om samarbejde mellem spejdere, 
gymnastik og NBK, ang. træningstider.

Vigtige datoer:
6. april – Møde med kommunen og DGI ang. projekt om fokus på senioraktivitet.
8. april – Børne/ungeafslutning.
2. september – Frivilliges dag i hallen, hvor projektet og resultaterne vises frem.
16. september – NBK’s venner afholder Irsk aften og mangler hjælpere. Håndbold 
og fodbold skal hver især stille med 4 hjælpere.

b. Fodbold
Har et stort medlemstal og nogle rigtig gode og engagerede trænere. De er i gang 
med at udarbejde et årshjul med arrangementer og hvor mange hjælpere der er 
brug for, til de forskellige. 
Samarbejdet med Hillerslev går også bedre og bedre. 
Der er udpeget to personer fra hhv. 1. og 2. holdet, der har kontakten til udvalget.
Der er afholdt trænerkursus i løbet af vinteren, hvilket har været med til at fremme 
holdene og giver trænerne både viden og engagement i holdene.
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Fodbold ønsker at fjerne de telefonpæle der ligger ved klubhuset, og så opsætte 
et læhegn i stedet for. Bestyrelsen godkender det, men der skal lige aftales et 
budget for projektet først.

3. Kontingent
Håndbold er udfordret i forhold til betaling af kontingenter. Der er fremlagt 
løsningsforslag:

- Bestyrelses beslutning om at man ikke kan spille fodbold, hvis kontingent til 
håndbold ikke er betalt, og omvendt, skal håndhæves. Vi er en fælles klub.

- Der skal indføres en dato for sidste betalingsmulighed, evt. inden første 
træningskamp.

- Holdene/trænere/anførere skal være skrappere omkring betaling. 
 Ifølge Ingrid er det muligt at tilkøbe et modul til conventus, hvor beløbet trækkes              
automatisk. Bestyrelsen vil undersøge om dette er en mulighed.

4. Børneattester 
Udvalgene er informeret om at de har ansvaret, for at der foreligger børneattester på alle 
trænerne.

5. Rygepolitik
Klubhuset på Vendbjerg er nu røgfrit. Alle bedes respektere dette! Der er opsat 
askebægere udenfor.

6. Omklædningsrum, parkeringsforhold m.m.
Håndbold vil gerne udnytte kantinen i Hallen mere og ønsker en infoskærm i indgangen. 
Omklædningsrummene males i uge 13 og vi har i den forbindelse fået en ny sponsor.
Fodbold er blevet lidt udfordret på parkeringsmuligheder, og må henvise tilparkering ved 
grusgraven, når der er stævner og lignende. 

7. Reklame og annoncering
Vi arbejder i øjeblikket på at genskabe den ”gode gamle klubfølelse”, hvor blandt andet 
byen skal inddrages og informeres om trænerambitioner, kampe o.lign. 
Det sker blandt andet med NBK’s facebookgruppe. Er der forslag eller opslag til enten 
facebook eller NBK Nyt, skal det sendes til Thomas Ringsborg.
Det er også tiltag som en evt. infoskærm i Hallen (i et samarbejde med 
gymnastikforeningen) og der skal være billeder af trænere, udvalgene og evt. også 
bestyrelsen. 
Bertel Bolt film og redigering er interesserede i at hjælpe med nye billeder til 
hjemmesiden. Evt. flere billeder af børn/unge der spiller håndbold/fodbold, i stedet for 
vores klubhus.

8. Lodseddel  
Jens Martin Nystrup har fået en henvendelse ang. ønske om at sælge lodsedler. 
U12 i håndbold tager til Hurup for at tjene til holdet. Der er ønske om et samarbejde 
imellem både håndbold og fodbold, om at tage til Hurup. Pengene deles bare lige 
imellem de deltagende hold. Det er en god mulighed for team building både imellem 
holdene og i hele klubben, samt det kan være med til at skabe en kultur, hvor man støtter
aktivt op omkring sin klub. 
Det er aftalt at fodbold vil holde kontakten, og håndbold vil gerne deltage til efteråret. 

9. Evt.
U5/U6 hold i fodbold:
Der er et ønske fra forældrene, om et U5/U6 hold. Fodbold er meget interesseret i dette 
og stiller gerne med bolde og nøgle til skuret, samt de vil gerne sende en DBU-
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medarbejder ned til de første par træninger, for at hjælpe til. Det er forældrene selv der 
skal træne holdet. 

Klubdragt:
Håndbold ønsker en gine i klubhuset og i hallen, så alle kan se hvordan dragten ser ud. 
Der er også ønske om en der skal være ansvarlig for bestillingerne. Det undersøges om 
vi kan lave en aftale med butikken, så man kan gå derind og prøve/købe det. 

Aktivitetsdag:
Fodbold og håndbold har et ønske om at holde en aktivitetsdag – der kommer nærmere 
information omkring dette. 
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