
NORS BOLDKLUB
Referat af bestyrelsesmøde 

d. 11 december 2017

1. Godkendelse af referat
Referatet fra sidste møde er gennemgået og godkendt.

2. Opløsning af støtteforeningen
Støtteforeningen har i dag holdt møde, hvor det endeligt blev opløst. Formuen 
overgår til NBK, med det tillæg at pengene skal gå til ungdomsholdene. I 
forbindelse med opløsningen, skal NBK’s vedtægter gennemgåes og revideres, 
således at støtteforeningen skrives ud af dem. Der skal være et punkt til 
generalforsamlingen, hvor vedtægterne skal godkendes. Jens Martin og Thomas  
vil gennemgå vedtægterne.

3. Julefroksten
Ingrid ønsker tilbagemelding ang. regningerne, Maria kontakter hende ang. dette. 
Der har generelt været positive tilbagemeldinger fra festen, både på mad og 
musik. Dog har lyden været lidt lav bagerst i salen, og en løsning kunne evt. være 
at sætte højtalere op bagerst i rummet også. Bestyrelsen er enige om, at der 
kunne findes en anden løsning i forhold til vagterne. I år var der både unge og lidt 
ældre der fungerede som vagter, næste år kunne det være en god ide at betale en
uddannet vagt for hele aftenen, for at støtte op omkring de frivillige og som har 
erfaring med optræk til uro. 

4. NBK Nyt
Det halter bagud med at få udgivet bladet, dette pga. manglende inputs. Det 
kunne være positiv med en ildsjæl fra byen/omegn, der er interesseret i at 
indsamle informationer fra trænerne/spillerne, samt tage lidt billeder fra nogle af 
de forskellige arrangementer. Jens Martin og Thomas vil tage fat i trænerne, så 
der kan udkomme en udgave inden jul. 

5. Sponsorudvalg
Thomas arbejder med en evt. pakkeløsning, fx trøjesponsor til hver årgang + 
bandereklame. Eller flere hovedsponsorer, flere sponsorer på trænerdragterne, 
sponsor på shortsene. Der er ønske om et overblik og hvilke sponsorer, der skal 
på hvilke dragter. Thomas er i gang med at udarbejde sådan et overblik. 
Vi har stadig spillertøj, hvor der står NJA på, det skal helst udskiftes. Det bliver 
undersøgt, om der er plads i PUMA-aftalen til det.

Der har været tilbagemeldinger om samarbejdet med Intersport, hvor de ofte har 
udsolgte varer og lang leveringstid. Lasse vil kontakte Ditte og Intersport ang. 
dialog om samarbejdet og en løsning på problemet.

Thomas søger efter en hjælper til sponsorarbejdet, der sidder udenfor 
bestyrelsen.

6. Mobile Pay kontingent løsning indendørs
Pay’n’Play = spillerne betaler gang til gang. Det fungerer rigtig godt og det kunne 
evt. føres over til håndbold og andre hold. Det skal dog klargøres hvilket 
hold/årgang pengene kommer fra. Det arbejdes der videre med, og Ingrid skal 
med ind over.
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7. Nyt spillertøj Oldboys
Oldboys ønsker nyt spillertøj, da deres er noget slidt. De har spurgt ind til selv at 
finde sponsorer til det. Det er i orden, så længe tøjet er i klubbens farver og vores 
hovedsponsorer er på. De må gerne selv trykke et navn på deres trøjer. I tilfælde 
af at de ikke kan skaffe sponsorer, kigger vi i budgettet efter en løsning. 

8. Indkaldelse til generalforsamling
Der skal indkaldes til generalforsamling, som afholdes tirsdag d. 20-02-2018 kl. 
18.00 i Klubhuset på Vendbjerg. Det vil blive varslet i NBK Nyt. Der skal findes en 
ordstyrer og bestilles smørrebrød fra Nors Kro. 

Lasse, Maria og Jens Martin modtager ikke genvalg.

9. Thy Rock Udvalg
Der vil blive nævnt til generalforsamlingen, at trænerne skal hjælpe til med at finde
folk til vores arrangementer. 

10. Evt.
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