
NORS BOLDKLUB
Referat af bestyrelsesmøde 

d. 2 marts 2017

1. Velkomst og godkendelse af referat fra sidste møde.
Referat fra sidste møde er godkendt. Det er aftalt at referater sendes videre til alle 
bestyrelsesmedlemmer, Ingrid Ottesen og ligges på hjemmesiden, som vanligt.

2. Input fra Ingrid
Kontigent:
Der var i september varslet kontingentstigninger for både håndbold og fodbold. 
Stigningerne skulle for fodbold træde i kraft pr. 01.01.17. Jens Yde er informeret om 
stigningen og vil få ændret satsen i conventus. 

Kontingenter opkræves i øjeblikket 2 gange årligt for alle holdene, men det giver mere 
mening at opkræve 1 gang årligt for alle ungdomsholdene. 

Det kan være et problem at få opkrævet kontingent fra de små hold, så der skal i 
fremtiden sendes sedler med børene hjem, med en påmindelse og vejledning i hvordan 
man betaler i conventus. 

Der er desuden mobilepay på vej, men det bliver ikke tilgængeligt lige foreløbigt.

PUMA-aftale
Vi gør opmærksom på at vi har en aftale med PUMA, der indebærer at vi kan købe for 
25.000 kr. årligt, af PUMA-produkter. Vi er blevet gjort opmærksom på at dette ikke er 
sket, og opfordrer derfor til at holdene kun køber de produkter.

Børneattester:
Da der har været udskiftning af trænere, skal der indsamles børneattester. Det er 
udvalgenes ansvar at der foreligger børneattester på alle trænere, ligesom det er 
udvalgenes formænd der skal opbevare dem. 

Formandsskift:
I forbindelse med skift af formand for bestyrelsen i NBK, er der flere formaliter der skal 
rettes. Navnet skal rettes i medlemsregistreret. Hallen skal have besked om at ændre 
navnet på fakturaerne de udsender. Nykredit skal have besked om formandsskift, kopi af 
referatet fra generalforsamlingen, samt kopi af klubbens vedtægter. Jens Martin Nystryp 
vil sørge for at give informationen videre.

NBK nyt:
Fortsætter som vanligt. Der skal tilføjes mere information fra fx stævner, opstart, 
forventninger fra 1. holdene, status fra større kampe o. lign. Udvalgene skal have et 
ansvar for at komme med input og Jens Martin vil være torvholder og hjælpe til med det.

Indkøb for holdene:
Når der købes ind til holdene, skal de vælge 1 person der er ansvarlig for dette. Skulle 
det være nødvendigt at en anden skal købe noget ind, skal der sendes en mail til Ingrid 
Ottesen om det. HUSK ved alle indkøb, skal der sendes bilag til regnskabet. Der kan 
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tages et billede af kvitteringen, scannnes ind og sendes pr mail, eller kvitteringen kan 
ligges i Ingrids postkasse. 

ThyRock:
1 bestyrelsesmedlem skal være med i ThyRock bestyrelsen. NBK er ansvarlig for at 
skaffe 124 hjælpere til ThyRock (vi har skaffet 55 pers.). Håndbold- og fodboldudvalgene
kender spillerne og deres forældre, og skal derfor hjælpe til med at skaffe hjælpere. Det 
overskud vi får pga. vores engagement i ThyRock, giver i sidste ende overskud til vores 
klub. 

Vindue ved købmanden:
Der skal styr på hvem der har nøglen og hvem der er ansvarlig for informationen deri. 
Den person skal ligeledes være ansvarlig for at dele informationen på hhv. hjemmesiden 
og foreningens facebookside.

3. Konstituering af bestyrelsen
Formand – Jens Martin Nystrup
Næstformand – Thomas Ringsborg
Sekretær – Maria Ramskov Bækkel Pedersen
Menig – Lasse Hyldahl

Håndboldudvalg – Lasse Hyldahl
Fodboldudvalg – Jens Martin Nystrup og Thomas Ringsborg
Sponsorudvalg – Jens Martin Nystrup, Thomas Ringsborg, Morten Knudsen
Aktivitetsudvalg – Maria Pedersen og Jens Martin Nystrup
Regnskab – Ingrid Ottesen og Jens Martin Nystrup
Klubhus – Thomas Ringsborg
ThyRock – Maria Pedersen
Informationsafdeling – Thomas Ringsborg

4. Fællesmøder
Håndboldudvalget og fodboldudvalget inviteres til fællesmøde d. 23 marts kl. 20. Lasse 
inviterer håndbold og Jens Martin inviterer fodbold.

5. Evt.
Jens Martin og Thomas vil snakke med Støtteforeningen ang. deres planer for fremtiden.
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