
Referat 290118 kl. 18.00-20.30, Nors Stadion - Astrid sørger for smørrebrød – deltagere: Carsten P, Carsten D., 
Morten, Jens, Michael, Preben og Astrid

1. Kommentar til referat  - ingen

2. Ungdom/senior

Ungdom:

U8 – Ole Bach stopper – vi spørger Hillerslev

U8 piger – Anette Withdahl

U7 – Thomas Ringsborg, Hillerslev bliver adviseret

U9, U10 – Morten Knudsen, Anders Oddershede

U11, U12 – Nikolaj, Julie, Michela, Thomas Prebensen - Martin Rotbøll træner ikke længere

Peter Rasmussen skal spørges om træneropgave for U12 i samarbejde med Hillerslev

U12 piger – Vibse

U13 – Michael, Claus

U15 - Kristian Overgaard

Fælles opstart 3. april i Hillerslev Forsamlingshus. Morten og Michael laver dagsorden

Økonomi

Forældreopgaver

Indkøb af målmandshandsker

Morten DBU er ansat i Thisted – Vi vil bruge ham i Nors/Hillerslev. Der udfærdiges en kontrakt for 
samarbejdet.

Målmandstræning – fortsætter hver mandag med Grison

Målmandstrænerweekend – U11, U12, U13, 

Der er egenbetaling

Martin Rotbøll vil gerne sørge for RamsingCup

Der ønskes stort telt sat op for Nors-Hillerslevgruppen. Her er der mulighed for at afholde festlige events i 
løbet af cup-dagene.

11-mands trænersæt ønskes.



Nye fælles Spillerdragter – der nedsættes et udvalg til at løse opgaven

20. februar sidste tilmelding til alle ungdomshold

Senior

Der mangler en 2. holdstræner – 1 gang træning i ugen og kamp hver weekend.

Der mangler træningstrøjer til 1. hold, der skal være målmandshandsker til 1. og 2. hold

Der skal være træningsdragter til trænerne til 1. hold

Der skal være styr på entre og amerikansk lotteri.

Fodboldpas – dette skal alle have fra 1. august

3. FCM

Fodboldskole 2018

Møde i Frøstrup – Morten K. Deltog – det har vi ikke kapacitet til

4. Hjælpere til Thy Awards

Det er der styr på

5. Kontingent

Der mangler fortsat betaling for indendørs kontingent – 7 personer mangler betaling

6. Trænere 2018

Se punkt 2

7. Hovedbestyrelsen , nyt? – hvad sker der af tiltag fra hovedbestyrelsen?

Der skal findes nye medlemmer

8. Fodbolde/veste/spillertøj/redskaber

Der skal købes det der er behov for.



9. Den Trælse

Kontingent til indendørs har ikke fungeret optimalt – der skal findes en anden måde at betale for kontingent

10. Fodboldudvalget 2018, hvad skal vi? – skal vi have nye medlemmer i udvalget?

Der kigges efter yngre kræfter. Gerne forældre til de små podder.

11. Vision for Fodbold i Nors BK. Baner, medlemmer, aktiviteter - ideoplæg

Hvad vil vi? Hvordan skal arbejdsopgaverne fordeles? 

Kunststofbane, lys, flere parkeringspladser, pavillon ved banerne, bedre tribuner, vedligehold af klubhus, 
søge fonde. Hvad gør vi fremad?

Preben går videre med projektet der er tegnet for skovområdet.

Muren – der skal spørges andre om murerarbejdet. – Jens Yde spørger

12. Evt.

Kiosk – Maibrit stopper

Kiosken bestyres af udvalgsmedlemmet 

2. juni holdes der hjemmestævne for alle hold i Hillerslev

Fredag 15. juni er der Vendbjergaften i Nors 18-21

13. Næste Møde 19. februar kl 18. med smørrebrød


