
Referat 231017 kl. 19-21, Nors Stadion – deltagere: Jens Yde, Carsten P., Carsten B., Morten Knudsen, Michael 
Dahlgaard, Preben Gravesen, Astrid Jepsen

1. Kommentar til referat

2. Senior/ungdom

U8 indendørs – Ole Bak hjælper med træning

Trænersamtaler – Michael sørger for det praktiske, Morten og Carsten deltager ved behov

U15 – Christian Overgaard er træner

U12 – der er udfordringer, der tages en snak med trænerne

Ib Margon er i spil til træneropgave for serie4

Afslutning trænere 01/11 – hvem gør hvad, Michael bestiller smørebrød til alle, og sørger for drikkevarer. 
Fodboldudvalgsmedlemmer skal melde fra hvis ikke de deltager

Indendørs senior betaling – Der kan ikke trænes før der er betalt. Alle betaler pr gang. 30 kr. pr. træning.

Fodboldudvalgsmedlemmer sørger på skift for opkrævning.

Fællestøj – Hillerslev/Nors, Tages op til evalueringsmøde med Hillerslev til november

Udebanetøj/senior – evalueres senere, bliver klar til sæson 2018

3. Evaluering med Hillerslev omkring samarbejde. Dato sætter Preben i samarbejde med Hillerslev

4. Morten DBU 2018  - Vi evaluere mængden af timer, behov og niveau

5. Konto numre på alle trænere - vi skal udbetale løn senest uge 42. Det er på plads

6. Kontingent – der er lidt udfordringer. Det vil komme på plads snarest, der mangler kun få restancer.

7. Telt ved banen, grill, entre, lotteri mm 4. november?

Grillen sættes op i teltet. Der skal være øl/vand



Nors BK venner kommer og overrækker check, og har lidt til tilskuerne.

Alle betaler entre. 

8. Foreningsmøde 30/10 – Astrid tager til infomøde

9. Indefodboldstævne – Faxecup

Hvem gør hvad? Som sidste år. Thy Mesterskab spilles søndag. 

Fredag 16-23 lørdag 8-18 søndag 10-19

Morten laver opslag om mad/drikke lørdag aften og snakker med Susan i Hallen

10. julefrokost fodbold udvalg – der gøres som sidste år, starter kl 16

11. Evt

Møde med kasseren og bestyrelserne aftales når der er rettet henvendelse til Ingrid

Nye udskiftningsbænke til bane 2

12. Næste Møde – meldes ud når der er aftalt møde med Hillerslev


