DAGSORDEN og REFERAT
Møde

Nors boldklubs håndboldudvalg

Deltagere

Karen Johansen, Camilla Amtoft Odde og Kristian Jensen
Fraværende:

Tidspunkt

27.11.18 kl. 20:00-21:30

Sted

Nors hallen, Kirkebyvej, 7700 Thisted

Punkt

Emne

Referat

1

Opstart - hvordan er det gået?
A)Trænerkontrakter udfyldes og
sendes til Ingrid og Karen

De er returneret underskrevet. KJ sikrer at Ingrid får
et eksemplar.

B) Dragter udlevers

Der er i boldrummet. KJ skriver ud til trænerne at de
kan afhentes nu. Der er god respons på dragten

Turnerings planlægning.
A) Hal ansvarlig ?
B) Ændring af tilmeldinger til næste
runde?

Trænerne er alle ansvarlig for god ro og orden i
hallen. Hvis der opstår særlige situationer kontaktes
udvalget omgående.
Der er skrevet ud til trænerne i forhold til næste runde
af turneringen.
U10 P skal ændres fra C rækken til B rækken.

3

Stævne 01.12 U 6 og U8

Kristian: Opvarmning+ kreative tiltag under stævnet.
Dommerbord under U8 stævne
Camilla: Sikrer nissepiger der deler slik ud under
stævnet. Dommerbord under U4 og U6 stævnet.
Stævnet er ændret tidsmæssig så der afbestilles tid i
hallen (sket 27.11.18)

4

Hjemmekampe 08.12
A) NBK venner
B) Plakat

Camilla, Ingrid og Jane modtager check fra Nors BKs
venner.
Der laves indløb med senior holdene. Kampens spiller
kåres.
Camilla: plakat
Karen: gevinst til kampens spiller
Kristian: Indløb

5

Håndboldens dag 05.01.19
A)Program / Plakat
B)Hal

Karen sikrer forløb på Håndboldens dag. Det er en
dag for familien. Der bliver U4-8 kampe og Five a side
bold.
Der sendes materiale ud via ungdomsholdene og
lægges besked på Nors BY.

Susan spørges om hun vil deltage med mad – hun
takker nej.
6

Økonomi

Udsat til næste møde

Budget overslag

7

Evt.

Der drøftes lidt hvordan vi fremad sikrer håndbolden i
vores område bedst muligt. Der arbejdes videre i
netværksgruppen.
HUSK Thy advard. Alle udvalgsmedlemmer er inviteret
til Thy advard som tak for indsatsen.

