Referat 080317 – deltagere:
1. Kommentar til referat - ingen

2. Fodbold for alle i Thy

Udleveret folder med events. Tilmelding til Formandsmøde. Preben, Carsten, Astrid deltager

3. Ungdom/senior
U6/U7 fodbold – samarbejde med Hillerslev – Mette Pedersen, Bo Christensen

Træneroversigt klar. Lægges på hjemmeside samt facebook.

Foto af alle trænere, Amby kaldes til den 3. april til Hillerslev

11. april – i påskeferien. Gymnastikforeningen har arrangement. Anmoder om hjælp for boldklubben.
Morten finder nogen hjælpere.

Kurser – der mangler tre kurser. Kursusudgifterne skal fordeles mellem Nors og Hillerslev.

U14 drenge, spiller i Sjørring – der ønskes kampe her i Nors.

Fodboldskole – uge 26 deles mellem Nors/Hillerslev, i år holdes det i Nors. Fremover holdes det først i
sommerferien.

Senior
Godt fremmøde. Går fortrinligt.

Indendørs løn – der ydes en løn på 500 kr. pr. hold – Michael, Preben får styr på det.

4. Hjemmestævner
3. april - Hillerslev arrangere, vi tilbyder at hjælpe.

20. maj – hjemmestævne – hoppeborg, bage kage, skilte til banerne, kampprogram, vi planlægger på
næste møde
Alle fra FU skal møde, og hjælper der hvor der er behov.

5. Pigefodbold – intet nyt

6. Kontingent

Alle kontingenter skal hæves med 50 kr.

7. Hovedbestyrelsen – generalforsamling
Jens Martin Nystrup er blevet formand for hovedbestyrelsen

23. marts indbydes til møde ved Jens Martin Nystrup for FU med flere. Stationsvej 17 – Preben, Morten, m.
fl.

8. Klubmanual FC THY thisted Q
FU anerkender samarbejdet mellem FC Thy Piger/Senior, som tillige er godkendt på generalforsamlingen.

9. Klubhus

a. Maling af omklædning - Preben indhenter tilbud

b. Rygning – opsætning af askebægre og forbudsskilte, sponsorat

10. Hjemmeside/facebook
Trænerliste på hjemmeside.

11. Evt
Forslag til ny måde at holde generalforsamling på. En søndag, hvor der afholdes møde for de voksne,
børnene passes af frivillige forældre

Arbejdsdag med frivillige.

12. Næste Møde – 5/4/17 kl 18.30

