
Referat 041217 kl. 18.30-20.30, Nors Stadion - Astrid sørger for smørrebrød – deltagere: 

1. Kommentar til referat - ingen kommentar

2. Ungdom/senior

Ungdom:

Forældremøder 2 gange årligt, møde i træningsdragt, afslutning – her gives 100 pr spiller samt andre tiltag

Morten DBU skal fortsætte – Michael og Morten arbejder på et oplæg til kontrakt

Målmandshandsker til U11 og opad. – tilskud 300 kr pr hold

Målmandshandsker i Spillertasken op til U10

Der mangler træner til U8 – der kan evt samarbejdes med U9/U10

U16 – arrangement i januar

U13 – tur til påske, der køres til KBH

Senior

16 spillere

Oldboys

Betalingen fungerer til indefodboldtræning

3. FCM

Morten sørger for at udfylde info til FCM

Morten bestiller skrabelodder.

4. Hjælpere til Thy Awards

Vi afventer til hjemmestævne og ser hvordan vi får det til at passe

Deltagere 2 fri. Resten melder Preben tilbage om.

5. Kontingent

Udendørs er på plads

Indendørs er på vej



6. Hovedbestyrelsen , nyt?

Skærme på vej – info følger

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

Hvad vil vi? Hvordan skal arbejdsopgaverne fordeles? 

Kunststofbane, lys, flere parkeringspladser, pavilion ved banerne, bedre tribuner, vedligehold af klubhus, 
søge fonde, 

Vi kunne afholde en dag i januar, hvor vi kunne lægge ideer på bordet. 13. januar kl 10-15

8. Indefodbold  - hvor langt er vi?

Fredag – fuld hold hele dagen, 15-24

Lørdag – lidt luft tilbage, 9-18

Søndag – lidt luft endnu, 10-19

Der er et udkast omkring præmiefordeling på vej

9. Julefrokost – hvordan gik det?

Det gik godt, god mad – omsætning for 90.000 i baren

10. Evt.

a. Fri adgang til fodbold i Thisted, partoutkort?

b. NBK nyt – skal det gennem Jens Martin?

c. Ungdomslandskamp – vi vil søge om at få en til Nors

11. Næste Møde 


