
Referat 280817 kl. 18.15-20.15, Nors Stadion – deltagere: Jens Yde, Carsten B., Carsten P., Preben Gravesen, Morten 
Knudsen, Astrid Jepsen

1. Kommentar til referat  - godkendt

2. Ungdom/senior

U7 er sat i gang. Træner med U8. Der er hjælp fra forældre. Forældre tager dem med til kamp.

U6 er sat i gang. Forældrene står for træning og kamp

Der efterspørges hjælp fra Morten fra DBU. Forældre fra U10 spørger.

Der er målmandstræning tre gange med Axel Grison

U15 skal betale kontingent i Nors. Spiller i sammenslutningen Sjørring, Nors, Nordthy.

Senior

Der ønskes ikke tøjvask længere. Kan der findes en anden løsning? Senior kommer med et oplæg

Bus – der arrangeres kørsel

Entre

Træningslejr

Højtaler – der sættes plan op for hvem der skal speake

3. Hyggeaften på Vendbjerg 010917 – hvor langt er vi? Vi aflyser pga for få tilmeldinger. Astrid sørger for at 
lægge det på facebook.

4. Kontingent

Der findes en løsning på betaling.

5. Hovedbestyrelsen , info fra Ingrid Ottesen



Der er besøg fra Martin fra hovedbestyrelsen, samt Camilla fra Håndboldudvalg

Nystrup: 

Kontingent -  skal betales inden 1. turneringskamp, ellers deltager man ikke i kamp

Conventus er under opbygning med ændringer, det kører om lidt

Der betales nu helårlig. Der kan refunderes hvis et barn ønsker at stoppe.

Der kunne ønskes en fællesdragt med Intersport logo og logo fra klubben. Der kan skrives navn på efter 
ønske. Julie, Carsten B., og Kristian Jensen.

Puma – der er indgået en aftale omkring køb af puma produkter til klubben frem til 2020

Nøgleboks skal fremover være fælles med Håndbold

Børneattester – Camilla ønsker hjælp til oprettelse, Astrid hjælper med indberetning

Opdateret lister på spillerdragter, vedr. sponsorer mærket på tøjet. Listerne sendes til Martin Nystrup

Hjælpere til arrangementer – der skal være en hovedansvarlig der henter hjælpere

Thy Rock, Irsk aften, Julefrokost – der ønskes en hovedansvarlig der kan søge hjælpere

Julefrokost – 18. november – 10 personer skal hjælpe fra hvert udvalg. I alt 20 personer. Spin-Off spiller til 
dans, der er andet band til maden.

Søgning om sponsorpenge – vi finder en der er dygtig til at søge hjem. Der tænkes i forskellige projekter som 
glasafdæk ved klubhuset, mur foran klubhus ved p-plads og andet praktisk. Preben Gravesen arbejder videre 
med projektet.

Fælles Kalender – en fælles by kalender.

Støtteforeningen ophører snarest

Sponsoraftaler til bander – Thomas Ringsborg følger op på det, Samt Casper Fink vil hjælpe til

THYROCK – overskuddet er reduceret i forhold til sidste år.

Cykelsponsorløb – Morten Knudsen, Martin Nystrup sætter sig til bordet



Der fremsættes forslag om at Fodbold, Håndbold og hovedbestyrelsen skal mødes for at holde hinanden op 
på hvad der er aftalt. Dette bør ske sidst på året. Fremefter hvert halve år eller lign.

Camilla

Håndbold – dalene medlemstal.

Herrerne træner kun onsdag. 

Foreningsdag – håndboldkaravane i skolen, om eftermiddagen inviteres alle til info omkring hjælp til 
håndbold

Der ytres ønske om fælles træningsdragt, både til Gymnastik, Håndbold og Fodbold

6. Indefodbold, julestævne, holdtilmelding

Holdtilmelding er senest 20.09. til indefodbold

Julestævne – fredag kl 15 til søndag til kl 20

7. Evt

FCM – tilbyder salg af fyrværkeri. Vi takker nej.

Trænere til næste sæson

8. Næste Møde – 250917 kl 19


