
NORS BOLDKLUB
Referat af bestyrelsesmøde 

d. 22 august 2017

1. Godkendelse af referat
NBK nyt er ikke udkommet, på grund af manglende materiale. Der er fulgt op på 
lyset på multibanen, og det lyser nu ikke længere utidigt.

2. Info fra Ingrid
NBK Nyt
Bladet udkommer vanligt d. 1/4, 1/7, 1/10 og 1/12 – men kun hvis der er indhold til
det. Indholdet kunne fx være opfølgning på håndboldfitness, opdatering fra 
Ramsing Cup, billeder fra aktiviteterne, info omkring sommerfesten og evt. en 
fælles kalender for alle foreninger. Der er fortsat gang i et samarbejde med Nors-
Tved Tidende, om at lave en sportssektion i bladet, men detaljer omkring 
sponsorer skal på plads først.

Kontingenter:
Der vil blive lavet en oversigt over årgange og kontingentsatser, som kommer på 
hjemmesiden, så man ikke skal ind i conventus for at se priserne. 
Håndboldkontingent skal betales senest 15. oktober, særligt senior, da de yngre 
hold ikke rigtig er kommet i gang endnu. Derudover SKAL kontingentet betales 
inden den 1. kamp spilles – obs til både spillere og trænere!

Mobile Pay: Der er fremsat en ønske om, at klubben får oprettet mobilepay, som 
især skal bruges til brugerbetalinger på håndbold, håndbold fitness og fodbold, da 
der er udfordringer på dette område. Bestyrelsen bakker klart op. Det aftales, at 
Ingrid undersøger og sætter det i gang, hvis det kan lade gøre.

80’er fest:
Vi har fået tilbud om at få 25 billetter til 100 kr. stk. – det er besluttet at give disse 
billetter til trænere/dommere, som en tak for det gode arbejde de laver. Jens 
Martin får dem til uddeling. 

Halvårsregnskab:
Det er gældende for både håndbold og fodbold, at de er lidt bagud i forhold til 
indtægter og lidt over budgettet i forhold til udgifter. Men alt i alt hænger det godt 
sammen.

THY-Rock:
På trods af at vi deltager i mange arrangementer, så bliver indtægterne derfra 
formentlig ikke lige så store i år, som de var forrige år, hovedsageligt fordi der ikke
blev solgt ligeså mange billetter til THY-Rock, som der plejer. 
Hjælpere til diverse arrangementer er hele tiden en udfordring og der mangler 
opbakning fra klubben. I trænernes kontrakt står der, at de skal hjælpe til klubbens
arrangementer. Der er kommet et forslag om, at hvert hold skal finde 5 hjælpere, i 
stedet for at håndbold/fodbold skal finde 10 hver.

3. Kontingent ved holdsamarbejde
Der har været mange henvendelser ang. helårlig betaling (der er ønske om 
halvårlig) og at kontingentsatserne er kr. 100 dyrere end i Hillerselv, på 
holdsamarbejdet vi har med dem. 
I forhold til helårlig betaling, vil det ikke blive ændret. Ønsker børnene på 
ungdomsholdene dog at stoppe efter et halvt år, er det muligt at få refunderet 



halvdelen, hvis de frameldes inden d. 1 januar. Kontakt Ingrid, hvis det bliver 
aktuelt. 
I forhold til satserne i NBK/Hillerslev, så skal de selvfølgelig være ens til næste år, 
da det er et holdfællesskab. Det er ikke muligt at ændre på i år, og vi håber 
selvfølgelig på at byens folk fortsat vil støtte NBK.

erudover er vi blevet opmærksomme på, at der er sket en fejl i conventus. 
Satserne i fodbold er sat for meget op. De skulle sættes op til kr. 700, men er ved 
en fejl sat op til kr. 800. De der skulle have betalt for meget, kan sende en mail til 
Ingrid Ottesen med kontooplysninger og få tilbagebetalt de kr. 100. Jens Martin vil 
kontakte Jens Yde ang. rettelser i conventus og Thomas laver en ny liste, der vil 
blive videresendt. 

4. Forslag fra håndbold vedr. kontingentsatser:
Håndbold er meget udfordret af at deres spillere flytter videre i landet og det er 
svært at skaffe trænere/hjælpere. De forslår derfor at sænke kontingentet til kr. 
850 for en sæson, med 1 ugentlig træning. Da de også tilbyder håndboldfitness, 
kan de to kombineres til kr. 1000. De ønsker derudover at tilbyde de der har betalt
kontingent, at kunne købe en bluse/sko/andet til nedsat pris. 
Dette forslag er godkendt af bestyrelsen, så længe det tilbudte udstyr er PUMA og
bestilles som en samlet ordrer, da vi så kan udnytte vores PUMA-aftale. 

5. Sponsorinfo:
Der er en masse opfølgning ifht. sponsoraftaler, og Casper Fink er interesseret i at
hjælpe til. 

6. Hjælperudvalg:
Ringsborg og Casper Fink er torvholdere ifht. at skaffe hjælpere til vores 
arrangementer. Der vil blive udarbejdet en liste med arrangementer og ca. antal 
hjælpere der skal findes.

7. INFO-tavler:
Jens Martin skal til møde d. 28/8 ang. info tavler til købmanden og Nors Hallen. 
Skærmene er klar.

8. Sportsarena:
Der er flere ideer på tegnebrættet. Der er arrangeret et møde med Witdahls ang. 
legeplads og bedre parkeringsforhold ved klubhuset, og vi afventer et tilbud. 


