
Referat 180918 kl. 18.00-20.30, Nors Stadion – Astrid har smørrebrød med. deltagere: Jan, Jens, Carsten D. Carsten 

P., Preben, Morten, Astrid 

 

1. Kommentar til referat - Godkendt 

 

2. Ungdom/senior 

 

Ungdom 

Hvornår skal der trænes indendørs? Fredag. Morten får styr på det. 

Der er skal meldes hold til. 

Hillerslev betaler kontingent her i Boldklubben. 

 

Trænerne skal have deres løn inden sæsonen slutter. Morten tager fat i Hillerslev.  

 

Trænere der træner fælles hold sørger for der trænes i begge boldklubber på skift.  

 

Spillertøj, Morten tager affære.  

 

Spilletider for hold skal opdateres på hjemmesiden. Astrid kigger på det. U9 U10 tirsdag og torsdag 

17-18 lige uger Hillerslev, Ulige uger Nors 

 

Senior 

Indendørs fodbold. Evt onsdag eller torsdag. Morten får styr på tiden.  

 

Der er mange der ikke har betalt kontingent endnu. Nogen skal betale pr. Kamp. Jens holder styr på 

det. Sidste frist for indbetaling er 1. Oktober.  

 

første Holdet viser god træningsstil og møder godt ind 

 

3. Kontingent 

Kontingent i Hillerslev/Nors. Nors prisen er gældende. Hillerslev retter ind.  

Morten og Jens sørger for møde med Hillerslev vedr kontingent 

 

4. Julestævne 

Torsdag aften 21. Til 23. Dec 

Morten reservere hallen 

Jens har styr på sponsorerne og får hentet aftalerne i hus.  

Vi tager yderligere op til næste møde.  
 

5. Træneroversigt/udvalgsmedlemmer. Opdatering 

Morten Knudsen 

Jens yde 

Carsten Bang 

Preben Gravesen 

Jan Amby - opgaver hjemmesiden 

Carsten Pedersen 

Michael Dalgaard 

Astrid Jepsen 

 

Der er taget billeder af alle og det vil snarest blive opdateret på hjemmesiden. Tak til Kristian Amby.  

 

6. Hjemmeside 

 



DBU link på hjemmesiden - Jan Amby sørger for det bliver givet videre til Kristian Amby 

Der kunne evt. laves noget med ugens kampe 

 

7. Evt. 

Skrabelodder fra Diabetesforeningen. Det ønsker vi ikke pt. 

 

Danmarks bedste Børnetrænere - arrangement i Koldby/Hørdum. Morten finder ud af om nogen 

ønsker at deltage. Morten og Jan tager afsted, samt de trænere der ønsker det.  

 

Der skal gang i træning på skolen igen.  

 

Pigefodbold. Mere fokus på de små.  

 

Klubhus. Nyt Stakit på vej. Der skal støbes. Der arrangeres mødetid torsdag 20. September. Fliser 

lægges 5. Okt.  

 

Julefrokost 9. Nov, Morten er festudvalg. 

 

Donation. 27. Oktober. Skal bruges på de frivillige i klubben. Det skal markeres med overrækkelse. 

Mm. Kaffe kage  

 

Foredrag i Nors Hallen til Januar. Abdul assis.  

 

Kristian Amby har foræret et billede til klubben. Det er alle dem der deltog i fodboldskole i år. Jeg får købt 

ramme til billedet 

 

8. Næste Møde  

Næste møde 9. Okt. Kl.18.  
 

 

 


