
Referat 271118 kl. 18.00-20.30, Nors Stadion – deltagere: Jan, Carsten B., Preben, Jens, Carsten P., Morten, Astrid 

 

1. Kommentar til referat  

godkendt 

 

2. Ungdom/senior 

 

Ungdom – Hillerslev, evaluering. Nye træningskontrakter. Afslutning i Nors – Morten arrangere mødet, til 

afholdelse først i det nye år. 

 

Negative udtalelser på facebook er ikke ok, det skal ordnes internt. Har nogen noget at klage over, skal det 

ske direkte til Fodboldudvalget. 

 

Der er udfordringer i forhold til indefodbold. Der skal ses på håndteringen af nye spillere. Morten tager hånd 

om håndteringen. 

 

Kommende sæson – der skal kigges på trænere. Vi sætter krav om at vi har uddannede trænere. 

 

Fælles spilletøj – der arrangeres møde sammen med træneropstart og her vurderes på hvad vi ønsker 

fremadrettet. 

 

Senior – Per Kristiansen fortsætter. Assistenttræner er på vej. Ålborgdrengene anmodes om at komme hjem 

og træne.  

 

1.holds spillere skal have nyt træningstøj. Der er set forslag på nyt sæt. Der udleveres ikke træningssæt før 

kontingent er betalt. 

 

3. Kontingent 

 

Der mangler kun få til at al udendørs er betalt. 

 

Der er kun 7 der har betalt indendørs kontingent. 

 

4. Julestævne 

 

Der mangler ungdomshold. Senior er godt repræsenteret. Jens har styr på hold til næste uge.  

 

Lodtrækning d. 6. december kl. 18. i hallen.  

 

Dommer/dommerbord 

 

Søndag d. 2. december sidder vi ved dommerbord kl. 9-18. JBU stævne. Preben 9-12, Carsten12-15, Jens 15-

18 

 

Søndag d. 9. december – kl. 10-12.20. JBU stævne. Jens tager dommerbord. 

 

Fredag, Lørdag og søndag 21., 22.-23. december. Opstilling torsdag kl. 16.  

 

Hjemmestævne søndag d. 20. januar. 

 

5. Indefodbold 

 



Der er udfordringer i forhold til om der er tider i hallen der ikke bruges. Morten prøver at finde ud af hvad 

behovet er. 

 

6. Evt. 

 

Julelotteri – der sælges lodder til ½ palle øl. Pris pr. lod 100 kr. der er 100 lodder i alt. Sælges hurtigst muligt. 

Alle i håndbold og fodbold udvalg skal være med til at sælge lodder. 

 

7. Næste Møde  - torsdag d. 20. december kl. 19. 

 

 

 


