
Dagsorden  150119 kl. 18.00-20.30, Nors Stadion – deltagere: Jan, Morten, Preben, Carsten, Carsten P., Astrid, Jens 

1. ungdom 

Der mangler en pigetræner, der kan træne til sommerferien – Preben G. eftersøger en løsning 

 

U10 træner – der kommer muligvis til at mangle en træner 

 

U7 – skal spille i begge klubber, det er blevet indskærpet overfor træneren 

 

2. senior 

Assistent træner til 1. hold søges, Per Kristensen fortsætter 

 

Der er træningstøj til alle betalende spiller. Kontingentet skal være indbetalt, før træningstøjet udleveres. 

 

Nye spillere kommer til Nors, fra Thisted. 

Der mangler 2. holds trænere 

 

3. medlem fra Nors BK i F C Thy Piger bestyrelse 

Vi afventer udmelding fra Heidi Graversen 

Vores holdning er det er en forældreopgave 

 

4. samarbejde Hillerslev 

Der afholdes møde mandag i Hillerslev, kl. 18.  Der udfyldes trænerkontrakter 

Børneattester skal der holdes styr på. Astrid Tjekker lige op.  

 

5. Evaluering af julestævne 

Vi skal forny os til næste julestævne. Morten Knudsen har gode forslag. 

 

6. Nyt tøj til trænere 2019 

Der skal nyt tøj til trænerne.  

 

7. budget 2019 

Budget 18 har passet ret godt. Preben retter budgettet til for 2019, så der er til lidt mere tøj mm. 

 

8. Evt. 

Hvis man booker hallen sørger man for det kun er den nøjagtige tid, der bookes. Der betales altid for en time 

før og en time efter kamp.  

Ændring af kamp, skal gøres en uge før tid. 

Arbejdsseddel til forældre. 

Jens har et forslag liggende, som Astrid får tilsendt og laver et forslag til næste møde. Der skal være 5-7 

muligheder for deltagelse som hjælper. 

Generalforsamling d. 26. februar 

Der skal ligge arbejdsplaner for alle udvalg i boldklubben 

Besøg d. 17. januar. – fra FC Midtjylland.  – Preben, Carsten B. 

Klub repræsentant – Morten Knudsen 

9. Næste Møde  -  18. feb. Kl 18. i klubhuset  - Astrid bestiller brød 


