
Referat fra håndbold udvalgsmøde 09.08.18 
 

Deltagere: Camilla 

                   Kristan 

                   Karen 
 
 

Dagsorden: 
 

 1Sæson opstart 

Træningstider 

Der er booket tid i hallen. Det har ikke være mulig at finde 
trænere til U10 og U12 drenge. 
Trænerkontrakter 

Der ændres på ordlyden i træner kontrakterne. KJ udformer. 
 

2 Forventning til trænere 

Der laves skriv med forventninger til trænere. 
Ligeledes laves folder med forventninger til spiller og forældre i 
forhold til klubben. 
KJ laver materiale og det udleveres til Trænermøde og 
forældremøder. 
 

3 Ansøgning hos DGI/DIF 

Vi har ansøgt om 17.000kr til Camp for 12 - 15 årlige inden for 
håndbold og fodbold. 
Der forsøges at samle piger til den 21/9. Her vil vi gerne lave tiltag 
med personlige udfordringer, boldbehandling og samarbejde 
sammen med sociale aktiviteter der underbygger samvær. 
Campen kobles sammen med klubkurset. 
Der er glædeligt bevilliget 3200kr. 
Der et ansøgt om 30.000kr til fastholdelse og udvikling i forhold til 
nye spillere gennem træning og udstyr. 
Vi har fået alle 30.000kr bevilliget 

Beslutningen er at bruge midler til trænere til fastholdelse for at 
sikre relationer kan fortsættes til de nuværende spillere. 



Der indkøbes nye rekvisitter til brug ved træning og kampe. 
Der laves arrangementer med " tag en ven med til træning", 
gæstetrænere, sociale arrangement. 
 

4 Opgave fordeling i udvalget. 
Hvem er ansvarlig for 

Seniorer: Kristian 

Ungdom: Camilla 

Turnerings ansvarlig: Karen 

Post ansvarlig: Karen 

Indkøb: Karen 

Halbestyrelsen: Karen 
 

5 Nyt fra formanden 

Der orienteres fra øvrige udvalg og hovedbestyrelsen 

Der arbejdes på retningslinjer for arbejdet i udvalg under NBKs 
hovedbestyrelse. 
Netværksmøde: Netværk består af 6 foreninger fra området. Der 
laves foreningskursus i alle foreninger og der indbydes til at 
øvrige fra netværket deltager med deltagere. 
Vi har sagt ja til at være vært ved test stævne for "Five a side" ( 
håndbold på max bane, blød bold for + 30 spillere ) 

Thisted kommune har afholdt møde vedr. ny Folkeoplysnings 
retningslinjer. Forslaget sættes i høring senere. 
Vi deltager i Håndbold karavanen. Nors - og Thy privatskole er 
inviteret og der forventes ca. 200 elever i alt. 
 

6 Mødekalender 

Udvalgets møder og aktiviteter sættes ind i årshjulet. 
 

7 Evt. 
Intet 
 

Ref. KJ 
 
 
Karen Johansen 


