
Referat 190218 kl. 18.00-20.30, Nors Stadion  – deltagere: Michael, preben, carsten D., jens, Astrid

1. Kommentar til referat - godkendt

2. Ungdom/senior

Alle kontrakter underskrevet til trænere

Fællesdragter vil blive taget op igen næste sæson

Informationsfolder fra DBU vil blive hjemtaget til alle trænere

Senior

Der skal større motiveringsfaktor til for at samle spillerne til træning

Vi tager et opsamlingsmøde og finder en forbedring

Carsten tager en snak med Hillerslevfolk

3. FCM – venter til næste møde

Fodboldskole 2018 – skoleleder? – Preben spørger Allan Sloth Olsen

Michael har gode trænere klar

Der er formentlig seks cheftrænere og seks hjælpetrænere

Afvikles i uge 27 i Nors

4. Hjælpere til Thy Awards – info sendt til Kristian Pilgaard. 

Hvor meget skal Nors Boldklub have?

Astrid tager kontakt til Ingrid 

Vi tager gerne afsted igen næste år og måske inviteres der flere med

5. Kontingent

Alle ungdomsspiller har betalt



Senior betaler løbende

6. Trænere 2018 – er på plads

Astrid får lavet ny plan 

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

Opgaver der ligger i hovedbestyrelsen – Thyrock, sponsor, Budget, Julefrokost mm

8. Fodbolde/veste/spillertøj/redskaber

Der mangler fodbolde til indendørs. For mange kender koden til nøgleboks

Alle trænere skal sørge for at have udstyr i orden til træningsstart 

Boldvogne deles efter behov

9. Fodboldudvalget 2018 – vi fortsætter og modtager gerne flere medlemmer

10. Vision for Fodbold i Nors BK. 

14. marts en mulighed for at mødes omkring nye tiltag med Klaus Gertsen. Michael snakker med Klaus om 
mulig ny dato

11. Evt.

Baneforhold – manglende dræn. Svært at bruge banen i vådt vejr.

Jens Yde tager fat i Bjarne Karlsen

Kunststofbane i Nors – lys, hegn, græs knap 4 mill. 

Målmandshandsker – Carsten D. arbejder på sagen

Mur – vi finder muligheder

Vi mangler frivillige – hvordan skal vi få flere frivillige.



12. Næste Møde – 19. marts kl. 18 med smørrebrød  


